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Referat
1. Godkendelse

 Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering

 Siden sidst

Ministeriet orienterede om, at der har været 
forhandlinger om lovforslag om andre trossamfund. 
Ministeriet arbejder også på lovforslag om valg af 
menighedsråd.

 Opfølgning på referat

Godkendt med enkelte rettelser.
 

 Opfølgning på tillægsbevillinger

Ministeriet orienterede om, at ministeren har tiltrådt 
alle tillægsbevillinger fra mødet d. 23. maj.

 Fællesfondens ramme 2018

Ministeriet orienterede om rammen for fællesfonden 
2018, der nu er blevet PL-opregnet. Ministeriet sender 
nye rammebreve ud snart. Da det virker til at være 
blivende, at PL-tallene først kommer i slutningen af maj, 
vil ministeriet se på, om budgetprocessen kan laves 
smartere.

3. Ændrede regnskabsprincipper for Fællesfonden: bevilling og 
regnskabsføring af IT-aktiver samt huslejemodel
Materiale eftersendes.

Dato: 4. januar 2013

Dokument nr. 1519/13

c/o Ministeriet for Kirke og 
Ligestilling
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mblp

Dato: 26. juni 2017

Dokument nr. 79383/17

c/o Kirkeministeriet
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ILG



Notat

Side 2
Dokument nr. 155570/15

Ministeriet orienterede om, at huslejemodellen ikke lå klar til at 
behandle før i august.
Ændrede regnskabsprincipper for regnskabsføring af IT-aktiver er et 
resultat af It-analysen. Ministeriet lægger op til, at det er procesejeren, 
som lægger ting til beslutning og har opfølgningsansvaret for projektet. 
Sådan er det ikke nødvendigvis i dag. Der vil komme et tillæg til 
regnskabsinstruksen for stifter og institutioner.

Det blev anført, at terminologien i notatet er uensartet. Ministeriet 
lovede at gennemskrive instruksen. 

4. Budgetfølgegruppens høringssvar til IT-analysen

Budgetfølgegruppen drøftede høringssvar til IT-analysen og formanden 
foreslog, at man anmodede ministeren om en forlængelse af 
høringsfristen.

5. 2. behandling af ændrede forsikringsbetingelser

Ministeriet orienterede om, at økonomien vil blive fulgt tæt.

Budgetfølgegruppen tilsluttede sig indstillingen på det grundlag, der er 
oplyst. Forsikringsenheden må vende tilbage, hvis deres businesscase 
ikke holder.

6. Foreløbig opsamling om notater om rammer for anvendelse af 
præstebevillingen og stiftsbidraget

Ministeriet orienterede om, at der arbejdes på to notater om 
henholdsvis anvendelse af præstebevillingen og stiftsbidraget. De 
udarbejdes for at gøre det tydeligt, hvad der kan finansieres af de to 
bevillinger, da dette er relevant for nogle af 
omprioriteringsansøgningerne. 

7. Opfølgning på den tekniske gennemgang for budgetsamrådet

Budgetfølgegruppen drøftede den tekniske gennemgang. Der var 
enighed om, at den tekniske gennemgang var vellykket, og at 
stiftsrådsrepræsentanterne virkede tilfredse med initiativet. 
Ministeriet udsender slides til brug for de lokale drøftelser inden 
sommerferien.

8. Eventuelt

Næste møde i budgetfølgegruppen er den 29. august kl. 10.30-13.30.


