
REFERAT - Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 19. januar 2015, kl. 10.30-14.00 

Deltagere 

Kjeld Holm, Formand , Biskop i Århus 
Stift 

Helle Samson, Stiftskontorchef i 
Lolland-Falster 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, referent, 
Fuldmægtig i Kirkeministeriet 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse 

• Dagsorden 

o Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

• Referat fra seneste møde 

o Referatet fra sidst blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Orientering 

• Feriepengesagen 

o Ministeriet vender tilbage med en status på et senere 
tidspunkt. 

 

3. Tillægsbevillingsansøgning – Projekt fra Arbejdsmiljørådet 

Det blev præciseret, at ansøgningen kommer fra Arbejdsmiljørådet, men er 
sponsoreret af Landsforeningen af Menighedsråd. 
Budgetfølgegruppen diskuterede vigtigheden af, at en konfliktmodel til 

løsning af psykiske arbejdsproblemer placeres neutralt uafhængigt af dem, 
der kan være part i sagen. 

 
Der var enighed i Budgetfølgegruppen om at indstille til ministeren, at der 

bevilges 250.000 kr. til et forprojekt og på baggrund heraf, må der tages der 
stilling til det videre projekt.  

 

4. Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter – Kirken på landet 

Ministeriet præciserede, at stillingen forankres under FUV. Da der er tale om 

et særligt indsatsområde, er bevillingen tidsbegrænset til fire år.  
Der er sat mange initiativer i søen på området, og der opleves et reelt behov 

for koordination og analytisk understøttelse af arbejdet med Kirken på 
landet.  
 

Der var enighed i Budgetfølgegruppen om at indstille til ministeren, at 
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ansøgningen tiltrædes.  

Budgetfølgegruppen indskærpede, at midlerne bør bidrage til at sikre 
koordination, prioritering og analytisk skærpelse af folkekirkens beredskab 

og arbejde med Kirken på landet. 

5. Tillægsbevillingsansøgning om Bispevielse – Århus Stift 

[Kjeld Holm forlod lokalet under punktet, da han er inhabil i sagen] 

Grundet et større antal af menighedsrådsmedlemmer i Aarhus Stift i forhold 

til Viborg og Ribe, forventes større udgifter til valget i Aarhus.  
Der var enighed i Budgetfølgegruppen om at indstille til ministeren, at 

ansøgningen på 700.000 kr. tiltrædes. 

 

6. Tillægsbevillingsansøgning om økonomiske støtte til 
udredningsprojekt for landsbykirkens transformation  

Ministeriet redegjorde for projektet set i relation til øvrige initiativer på 

området.  
Der var enighed i Budgetfølgegruppen om at indstille til ministeren, at 

ansøgningen om 100.000 kr. tiltrædes. 

 

7. Reformationsjubilæet – delprojekt 

Ministeriet redegjorde for delprojektet. Ansøgningen skal ses i lyset af, at der 

er bevilget en ramme til præsidiet for Reformationsjubilæet, og 
Budgetfølgegruppen høres løbende af præsidiet for Reformationsjubilæet om 

delprojekter.  
 

Budgetfølgegruppen fandt projektet interessant og var enig i præsidiets 
prioritering og forslag til finansiering. 

Budgetfølgegruppen kommenterede dog, at projektet savner en mere tydelig 

linie til det reformatoriske anliggende. Et medlem udtrykte desuden undren 
over, at Grundtvig som tekstforfatter og Carl Nielsen/Ring-meloditraditionen 

savnes blandt de udvalgte sange og salmer.  

 

8. Eventuelt 

a. Temadrøftelse til næste budgetsamråd er Folkekirkens 

Administrative Fællesskab (og centerdannelse). Temadrøftelsen i 
efteråret er, jf. seneste budgetsamråd, planlagt til at handle om 

FUV. Det drøftedes desuden kort, om indsatsområderne for 
udviklingsfonden kunne drøftes i budgetsamrådet. Der var 

enighed om, at det ville kunne styrke indholdsdialogen.  

b. Ministeriet redegjorde for en kommende ansøgning fra Det 

Mellemkirkelige Råd vedrørende øget bevilling med henblik på 
fuld kontingentbetaling. Sagen drøftes på næste 
budgetfølgegruppemøde. 


