
REFERAT - Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 8. juni 2015, kl. 10.30-13.00 

Deltagere 

Kjeld Holm, Formand , Biskop i Århus 
Stift 

Jørgen Lützau Larsen, 
Stiftskontorchef i Aalborg Stift  

Jette Marie Bundgaard-Nielsen, 
Formand Danmarks Provsteforening 

Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef i 
Kirkeministeriet 

Inge Lise Pedersen, Formand for 
Landforeningen af Menighedsråd 

Anna Sophie Wiese, Fuldmægtig i 
Kirkeministeriet 

Anne Kristine Axelsson, 
Departementschef i Kirkeministeriet.  

Martin Løvenkjær-Pearson, 
Chefkonsulent i Kirkeministeriet, 
referent. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.   

 Referat fra seneste møde 

Referatet fra sidst blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering 

 Konsekvenser af udskrivelsen af valg 

Kirkeministeriet oplyste, hvilke sagsområder og aktiviteter, som 
er sat i bero indtil en eventuel ny minister er udpeget. For flere 
områder under fællesfonden er kriteriet, at en eventuel ny 
ministers råderum ikke begrænses.  

 

3. Status for Forsikringsenhedens sagsbehandling og økonomi 

Kirkeministeren oplyste, at budgetfølgegruppen blev lovet en 
evaluering af insourcingen af forsikringsområderne. Den er bestilt og 
færdiggøres i august.  

I øjeblikket er status, at der er kommet færre klager over 
forsikringsafgørelse til Kirkeministeriet, der er klageinstans, siden 
Forsikringsenheden overtog sagsbehandlingen. Dette skyldes muligvis, 
at stifterne har et bedre grundlag til at kommunikere med 
menighedsrådene.  

Forsikringsenheden (Københavns og Helsingør stiftsadministrationer) 
har af forskellige årsager haft en vanskelig start, hvilket kan tilskrives 
såvel ydre som indre omstændigheder, Konsekvensen har været, at 
sagsbehandlingsomkostningen ikke i første omgang har kunnet nå det 
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forudsatte mål. En bedre It-understøttelse vil blive leveret af 
Folkekirkens It pr. januar 2016, således at prisen kan bringes ned. Dette 
skønnes dog ikke tilstrækkeligt, så der er igangsat en intern evaluering 
med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen. Undersøgelsen 
forventes afsluttet inden for de næste 14 dage, og der vil blive igangsat 
initiativer til forbedringer. Landsforeningen af Menighedsråd har 
påpeget, at den nuværende situation ikke er tilfredsstillende. 

Budgetfølgegruppen drøftede kort årsagerne samt Folkekirkens 
forsikrings- og selvforsikringsordning generelt. Det blev slået fast, at 
ordningen generelt har været en solid økonomisk succes såvel som 
succes for ”brugerne”. 

Budgetfølgegruppen drøftede den valgte struktur og organisering af 
centerdannelsen i stifterne. 

 

4. Årsrapport 2014 

Kirkeministeriet redegjorde kort for Årsrapporten 2014, som var 
fremsendt til budgetfølgegruppens medlemmer i udkast forud for 
mødet. Særligt konsekvenser af forsinkelserne i centerdannelserne blev 
drøftet. 

Pensionssituationen blev drøftet. Set i lyset af valgudskrivelsen, kan 
eventuelle løsninger ikke drøftes for nuværende. Dette afventer 
udpegelsen af en ny minister, der får mulighed for at høre 
budgetsamrådet, når de træder sammen den 15. september. Gruppens 
medlemmer redegjorde dog for deres respektive baglandes foreløbige 
holdninger. 

Målrapportering blev drøftet. Københavns Stift skiller sig ud, hvilket til 
dels skyldes presset i forbindelse med centerdannelsen. Resultatet 
illustrerer, at måltallene har været for uambitiøse, da der har været fuld 
målopfyldes på næsten samtlige resultatmål for alle stifter. Et medlem 
bemærkede, at det var fornemmelsen, at den utilfredshed, der før har 
eksisteret i forhold til stifternes opgavevaretagelse, har været faldende 
de seneste 10 år. Målrapportering for uddannelsesinstitutionerne og 
Folkekirkens It blev drøftet detaljeret. 

 

5. Omprioriteringspuljen 2016 og budget 2016 

Kirkeministeriet orienterede om proces for budget 2016, 
omprioriteringspuljen samt landskirkeskatten. For så vidt angår 
landskirkeskatten fortsætter ministeriet med arbejdet, således at en 
eventuel ny minister har mulighed for at udmelde landskirkeskattens 
fordeling i juli. Det resterende budget 2016 afventer – bortset fra 
tekniske justeringer – til august/september.  

6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 


