
Budgetsamråd vedrørende fællesfonden
Møde d. 14. september 2017, kl. 11.00-15.00 i Kirkeministeriet

Referat

Der træffes ikke beslutninger på budgetsamrådet, men sker en høring af 
deltagerne. Budgetfølgegruppen indstiller efterfølgende til ministeren, der 
træffer alle beslutninger.

0. Oplæg om analysen af Folkekirkens It
Kontorchef for Folkekirkens It, Torben Stærgaard, holdt et oplæg om It-
analysen. Han gennemgik analysens baggrund og de anbefalinger, som 
analysen mundede ud i. 
Analysen af folkekirkens It kom d. 9. marts og indeholdt en del 
anbefalinger, som Folkekirkens It gik i gang med at implementere 
straks. Desuden indeholdt den fire strategiske anbefalinger af mere 
politisk karakter. 
Det er i forhold til sidstnævnte besluttet at tydeliggøre Folkekirkens It 
formelt som en del af Kirkeministeriet. Der vil blive oprettet en It-
følgegruppe, og der skal oprettes brugergrupper, der skal være med til 
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udvikling og implementering af produkterne. Desuden vil der årligt 
blive afholdt en It-konference, hvor brugergrupperne kan tale direkte 
med it-følgegruppen. Følgegruppen skal fungere fra årsskiftet.
Nogle medlemmer af budgetsamrådet fandt, at der mangler en stærkere 
repræsentation af menighedsråd og præster i strukturen. Dertil blev 
svaret, at Landsforeningen af Menighedsråd er repræsenteret i 
følgegruppen, og der er lagt op til en mere markant involvering af 
brugergrupper.
Kirkeministeren takkede for kommentarerne og fortalte, at 
organisationen var besluttet ud fra et ønske om at sikre et klarere 
mandat og økonomisk styring samt brugerinvolvering. Desuden 
foreslog hun, at når ordningen har kørt et år, kan man sætte den på 
dagsordenen i budgetsamrådet igen og drøfte, hvordan organiseringen 
fungerer. Det er intentionen at komme tættere på brugeren og at få en 
tættere brugerinvolvering. 

1. Velkomst ved formand for budgetfølgegruppen, Tine Lindhardt 
Formanden for budgetfølgegruppen bød velkommen til 
budgetsamrådet, ministeren og Elisabeth Aggerbeck, der overtager 
stiftskontorchefpladsen i budgetfølgegruppen efter Jørgen Lützau 
Larsen.

2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat
Godkendt. 

3. Omprioriteringsønsker 2018
Inden gennemgangen af ansøgningerne begyndte blev de fire kriterier 
for udmøntning af omprioriteringspuljen gennemgået. Der var ønsker 
for i alt 20,6 mio. kr. i 2018, og puljen er på 12,1 mio. kr. I lyset heraf, 
bad formanden om en vejledende tilkendegivelse fra budgetsamrådets 
medlemmer indenfor tre grupper: enten for, delvist for, eller imod. 
Ansøgning 3: Fyens stift – studentermenighed – udvidelse af 
studenterpræstestilling
En overvejende del af budgetsamrådets medlemmer vurderede, at 
denne ansøgning skal imødekommes, da studentermenighederne bør 
behandles ens. 
Ansøgning 4: Biskopperne – Styrkelse af den teologiske arbejdskraft i 
stiftsadministrationerne
Budgetsamrådets medlemmer vurderede, at denne ansøgning burde 
imødekommes. Der var også tilfredshed med, at der søges om bevilling 
til to år i første omgang i lyset af den igangværende analyse af stifterne. 
Ansøgning 5: biskopperne – ”Ny præst” – fokus på sammenhæng og 
lokal introduktion og national uddannelse
Budgetsamrådets medlemmer vurderede, at denne ansøgning burde 
imødekommes, blandt andet af hensyn til støtte og fastholdelse af nye 
præster.
Ansøgning 6: FUV – ”Ny præst” – folkekirkens integrerede 
præsteuddannelse
Budgetsamrådets medlemmer vurderede, at denne ansøgning burde 
imødekommes, blandt andet af hensyn til støtte og fastholdelse af nye 
præster.
Ansøgning 8: Døvemenigheden Øst – Hejseværk til lysekroner i 
kirkerummet og nyt køkken
Der var delte holdninger blandt budgetsamrådets medlemmer, men et 
flertal af medlemmerne fandt, at denne ansøgning burde imødekommes 
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enten helt eller delvist (afhængigt af prioriteringen af de øvrige 
ansøgninger), da døvemenigheden ikke har andre finansieringskilder.
Ansøgning 9: Selskabet for Kirkelig Kunst – Gine, pibejern, mødelokale 
og belysning
Budgetsamrådets medlemmer var delte i vurderingen af, om 
ansøgningen burde imødekommes nu. Budgetsamrådet anførte, at 
Selskabet for Kirkelig kunst gør et stort arbejde, og beløbet er lille 
sammenlignet med resten af årets ansøgninger, men samtidig virker 
ansøgningen ikke så presserende som nogle af de øvrige. 
Ansøgning 10: Folkekirkens ungdomskor – Projektmedarbejder til 
styrkelse af frivilligt arbejde, fundraising samt it-kommunikation
Budgetsamrådets medlemmer var delte om denne ansøgning. På den 
ene side, er det ikke en stor bevilling, der søges, og der er indtryk af, at 
Folkekirkens ungdomskor gør et godt arbejde, men på den anden side, 
virker det ikke afgørende, om projektet kommer i gang i 2018.
Ansøgning 11: Folkekirkens mellemkirkelige råd – Justering af 
grundbevilling, styrkelse af folkekirkens migrantarbejde, mv.
Drøftelsen af denne ansøgning blev delt i to: en drøftelse af en 
fastholdelse af kontingentbetalingen til Det lutherske Verdensforbund 
på det nuværende niveau og en drøftelse af støtte til migrantarbejdet. 
En overvejende del af budgetsamrådets medlemmer vurderede, at 
kontingentbetalingen burde fastholdes. Vedrørende projektet om 
migrantarbejde var budgetsamrådet delt, herunder om det burde 
støttes helt eller delvist. Et lille flertal mente, at det burde støttes som 
forelagt mens de øvrige satte det som en anden prioritet. Der var 
usikkerhed om, i hvilket omfang projektet var sammenfaldende med 
andre initiativer for migranter i folkekirken, herunder Folkekirke og 
religionsmøde. 
Ansøgning 12: Folkekirken.dk – Fast bevilling til fælles folkekirkelig 
kommunikation
Budgetsamrådet var delt i sin vurdering. En gruppe vurderede, at 
ansøgningen burde støttes, en anden gruppe vurderede at ansøgningen 
havde anden prioritet, og en tredje gruppe vurderede at ansøgningen 
burde støttes delvist med enten en lavere bevilling eller i en kortere 
periode.
Ansøgning 13: Kirkeministeriet – Evaluering af udviklingen i 
menighedsrådenes forvaltning og prioritering
Flertallet af medlemmerne i budgetsamrådet vurderede, at denne 
ansøgning ikke burde støttes, da de fandt, at nogle menighedsråd var i 
gang med at deltage i forsøg, der berører samme tema. 
Ansøgning 14: Kirkeministeriet – Genberegning af fællesfondens 
pensionsforpligtigelse – aktuarberegning
En overvejende del af budgetsamrådets medlemmer vurderede, at 
denne ansøgning burde imødekommes, da det er vigtigt at kende 
størrelsen på pensionsforpligtigelsen, men også at vide, hvornår den 
falder. Både tilbagetrækningsreformer og længere levealder kan 
påvirke forpligtigelsen mærkbart.
Ansøgning 15: Kirkeministeriet på vegne af biskopperne – Forbedring 
af præsternes psykiske arbejdsmiljø
En overvejende del af budgetsamrådets medlemmer vurderede, at 
denne ansøgning burde imødekommes.
Ansøgning 16: Kirkeministeriet – Folkekirkens som arbejdsplads
Budgetsamrådets medlemmer var delte i vurderingen af ansøgningen. 
Et lille flertal af budgetsamrådets medlemmer vurderede, at denne 
ansøgning ikke burde imødekommes, da der var tvivl om, om der er 
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brug for tiltaget. De øvrige vurderede at ansøgningen burde 
imødekommes enten som en første eller en anden prioritet.
Ansøgning 17: Aarhus Stift – Bliv præst
Budgetsamrådet var delt i sin vurdering. En gruppe vurderede, at 
ansøgningen burde støttes, en anden gruppe vurderede, at ansøgningen 
burde afvises, og en tredje gruppe vurderede at ansøgningen burde 
støttes som en anden prioritet.
Ansøgning 18: Folkekirkens It – Udvikling af indholdet på DAP
En gruppe af budgetsamrådets medlemmer fandt at projektet var 
støtteværdigt, men at det ikke burde støttes via omprioriteringspuljen. 
En anden gruppe havde vanskeligt ved at se behovet for projektet. 
Ansøgning 19: Kirkemusikskolerne – Første del af understøttelse af ny 
strategi
Budgetsamrådet var delt i sin vurdering af denne ansøgning. Et lille 
flertal af budgetsamrådets medlemmer vurderede, at denne ansøgning 
burde imødekommes tidsbegrænset eller delvist, idet bestyrelserne for 
skolerne først skal fremlægge en samlet strategi ved årsskiftet, på 
baggrund af hvilken man kan vurdere det endelige behov. En lille 
gruppe af budgetsamrådets medlemmer fandt, at man burde støtte 
ansøgningen som forelagt.
Ansøgning 20: Kirkeministeriet – Database til registrering af 
gravminder
En overvejende del af budgetsamrådets medlemmer fandt, at 
ansøgningen var til et relevant formål, men at det ikke havde den 
højeste prioritet, samt at det burde overvejes hvorvidt finansieringen 
burde ske via omprioriteringspuljen.
Formanden takkede for drøftelsen og ridsede den videre proces op. 
Budgetfølgegruppen ville nu drøfte omprioriteringsansøgningerne på 
førstkommende møde, med henblik på indstilling til ministeren, der 
træffer den endelige beslutning.

4. Drøftelse af udkast til budget 2018 for fællesfonden 
Der var mulighed for, at stille spørgsmål til budgettet.

5. Orientering
Punktet udgik på grund af manglende tid.

6. Eventuelt
Der var opsamling på årets proces ikke mindst vedr. 
omprioriteringspuljen. Der var generel tilfredshed med processen og 
materialet. Dog var der en opfordring til, at ministeriet i fremtiden 
sender mødedatoer ud tidligere end for dette år.


