
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 26. november 2014, kl. 10.00-14.00  

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Formand , Biskop i Århus 
Stift 

Helle Samson, Stiftskontorchef i Lol-
land-Falster Stift 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen, For-
mand Danmarks Provsteforening 

Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef i 
Kirkeministeriet 

Inge Lise Pedersen, Formand for 
Landforeningen af Menighedsråd 

Martin Løvenkjær-Pearson, Sekretær, 
Chefkonsulent i Kirkeministeriet 

Under pkt. 5  

Eva Götke, Præst, repræsentant for 
Præsteforeningen 

Signe Malene Berg, Præst, repræsen-
tant for Præsteforeningen 

Maria Tholsgaard Math, Studenter-
medhjælper i Kirkeministeriet 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

 Referat fra seneste møde 

 

2. Orientering 

 Proces for konstituering af ny budgetfølgegruppe 

 

3. Forberedelse af behandling af ansøgninger til budgetfølgegruppen. 

 

4. Behandling af ansøgninger 

Ansøgninger er udsendt med Post Danmark 

 

5. Tillægsbevillingsansøgning 

a. Ansøgning fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om bevilling til 
pastoral betjening af asylcentre og folkekirkens møde med flygt-
ninge. Ansøgning er vedlagt. Bevillingen er søgt af ompriorite-
ringspuljen, men grundet tidspunktet, er Folkekirkens Mellem-
kirkelige Råd oplyst, at deres ansøgning indgår i en TB proces. 

b.  Lukket punkt uden vedlagt materiale 

6. Eventuelt. 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 
KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 27. november 2014 

Dokument nr. 136091/14 

c/o Kirkeministeriet  
1. Kontor 
Sagsbehandler 
mblp 

 



Notat 

Side 2 

Dokument nr. 136091/14 

 

Ad 1) Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt. Ministeriet havde et ekstra punkt til eventuelt. 

Referatet fra mødet d. 9. oktober blev godkendt.  

Ad 2) Orientering 

Kirkeministeriet orienterede om processen for udpegning af nye medlemmer, 
idet gruppens nuværende medlemmer er udpeget indtil udgangen af 2014. Et 
medlem påpegede, at vedkommende ikke nødvendigvis kan sidde perioden ud. 
Ministeriet oplyste, at såfremt baglandet indstiller vedkommende og er viden-
de om denne begrænsning, så er det ikke problematisk. Et nyt medlem kan 
indstilles, og udpeges når det er nødvendigt. 

Ad 3) Forberedelse af pkt. 5 

Budgetfølgegruppen drøftede de forskellige ansøgninger.  

Ad 4) Den folkekirkelig Udviklingsfond 

Præsteforeningen repræsentanter deltog under dette punkt. 

62 ansøgninger og budgetter blev gennemgået med udgangspunkt i kriterierne 
for årets udmøntning herunder indsatsområderne Diakoni og Kirken på landet. 
Budgetfølgegruppen og Præsteforeningen repræsentanter blev enige om en 
indstilling til ministeren. En enkelt ansøgning blev henvist til Videnspuljen. 

Ad 5) Tillægsbevillingsansøgning 

a. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd – Bevilling til pastoral betjening af 
asylcentre og folkekirkens møde med flygtninge. 

Budgetfølgegruppen var enige om at indstille til ministeren, at DMR’s ansøg-
ning imødekommes, og at den finansieres af de endnu ikke-udmøntede midler 
fra omprioriteringsreserven for 2015. 

b. Lukket punkt 

Et medlem af budgetfølgegruppen var inhabilt i budgetfølgegruppens drøftelse 
af den konkrete personsag. Medlemmet forlod mødet. De resterende medlem-
mer drøftede sagen og var enige i ministeriets udkast til indstilling til ministe-
ren og forslaget om finansiering af årets resultat for 2014.  

 Ad 6) Eventuelt 

Ministeriet oplyste, at Landsforeningen af Menighedsråd, som aftalt, har ind-
sendt en fornyet ansøgning af et arbejdsmiljøprojekt. Midler til eventuel finan-
siering blev reserveret fra omprioriteringspuljen 2015 jf. Budget 2015 for fæl-
lesfonden. Ministeriet havde modtaget den endelige ansøgning sent og havde 
ikke fået den sendt med ud til mødet, hvilket man beklagede. Ansøgningen har 
ændret indhold og det ansøgte beløb er væsentligt større end det reserverede, 
og der var derfor enighed om, at ansøgningen skulle behandles ved mødet i 
januar 2015. Det var enighed om, at ministeriet indhenter eventuelle supple-
rende oplysninger.  

[Næste møde var den 13. januar men blev ændret til den 19. januar 2015 i Kirke-
ministeriet]  

 


