
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 2. oktober 2013, kl. 10.30-11.00, Telefonmøde  

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Inge Lise Pedersen, Helle Samson, Klaus 
Kerrn-Jespersen, Anna Sophie Wiese, Martin Løvenkjær-Pearson (referent) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 Dagsorden 

 Referat fra seneste møde 

 

2. Orientering 

 Budgetfølgegruppens høringsbrev om gravminderegistrering 
(dok. nr.91701/13) 

 Offentliggørelse af indsatsområder mv. for Den folkekirkelige 
Udviklingsfond 2014  

 

3. Budget 2014 

Budgetfølgegruppen skal drøfte og endeligt beslutte indstilling til bud-
getnotat 2014 (dok. nr. 59376/13).  

 

4. Omprioriteringspulje 2014 

Budgetfølgegruppen skal drøfte og endelig beslutte ansøgninger til om-
prioriteringspuljen (dok.nr.80255/13 samt strateginotat til web-TV, dok. 
nr. 93825/13) 

 

5. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 
KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 2. oktober 2013 

Dokument nr. 99066/13 

c/o Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke 
1. Kontor 
Sagsbehandler 
mblp 

 



Notat 

Side 2 

Dokument nr. 92361 /13 

 

Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger 

Referat blev godkendt uden bemærkninger 

 

Ad 2 Orientering 

 Ministeriet orienterede om høringssvaret vedrørende Rapport 
om gravminderegistrering. Ministeriet har modtaget en redegø-
relse fra Nationalmuseet, men vi mangler stadig det fulde billede 
af opgavestatus. De modtaget bevillingen i 2014, men ministeriet 
vil øge fokus på opgaven. 

 Ministeriet oplyste, at ministeren af besluttet og offentliggjort 
indsatsområder for Den folkekirkelige Udviklingsfond samt fri-
ster. Diakoni samt påsken er indsatsområder for 2014. 

 

Ad3 Budget 2014 

Ministeriet redegjorte for de seneste ændringer, som primært var kor-
rektur. Dog er de budgetmæssige konsekvenser af stifternes centerdan-
nelse endnu ikke indarbejdet i budgettet. Dette vil ske snarest som tek-
niske tillægsbevillinger. 

Ministeriet forventer snarest at overgår til den nye Excel budgetmodel. 
Det vil have en ubetydelig effekt på 10-15.000 kr. i form af afrunding 
m.v. 

 

Ad 4 Omprioriteringspuljen 2014 

To konkrete punkter vedrørende indstilling om udmøntning af omprio-
riteringsmidler blev drøftet. Der var enighed om at indarbejde budget-
samrådets anbefalinger og dermed den endelige indstilling. Budgetfø l-
gegruppen opfordrede ministeriet til at i forbindelse med ministerie ts 
resultataftaler med Folkekirkens.dk at lave konkrete mål og målepun k-
ter. 

 

Ad 5) eventuelt   

- 

 

[Næste møde er den 26. november 2013 i Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke ] 


