
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 15. september 2014, kl. 09.00-10.00 & 14.00-15.00, Kirkeministeriet 

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Martin 
Løvenkjær-Pearson (referent) 

Afbud: 

Inge Lise Pedersen 

Dagsorden 

Før budgetsamråd 

1. Godkendelse af dagsordener 

2. Orientering 

3. Forberedelse af budgetsamråd 

Efter budgetsamråd 

4. Evaluering 

5. Forsikring 

 Genudbud af ansvarsforsikring 

Drøftelse og beslutning om et genudbud af ansvarsforsikrin-
gen for folkekirken. Kirkeministeriet redegør for formål og 
proces. 

 Dækning af præsters indbo i forbindelse med stormflod 

Beslutning om det skal indstilles til ministeren at præsters 
indbo omfattes af forsikringsordningen i forbindelse med 
stormflod. 

6. Status for udmøntning af reserven til Reformationsjubilæet 
Budgetstatus eftersendes. 

7. Tillægsbevilling til ”projekt menighedsråd på jeres måde” 
FIT søger på vegne af styregruppen for Projekt menighedsråd på jeres 

måde om en tillægsbevilling til finansiering af projektet. Projektet er 

blevet til efter møder mellem Kirkeministeriet, formanden for Lands-

foreningen af Menighedsråd, biskopperne, Danmarks Provsteforening 

samt stiftskontorcheferne. Projektet er beskrevet i vedlagt ansøgning 

(bilag 1). Budgetfølgegruppen skal drøfte en eventuel indstilling til 

ministeren. 

 

 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 
KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 18. september 2014 

Dokument nr. 92656/14 

c/o Kirkeministeriet 1. Kontor 
Sagsbehandler 
mblp 
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Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt.  

Referat blev godkendt.  

 

Ad 2 Orientering 

- 

 

Ad3 Forberedelse af budgetsamråd 

Tre budgetønsker manglede afklaring. Disse blev drøftet. Drøftelsernes konklu-
sion vil indgå i indstilling til ministeren ved processens afslutning og ikke i re-
feratet. 

[Budgetsamråd] 

 

Ad 4 Evaluering af budgetsamråd 

Mødets konklusioner blev kort opsummeret og bliver medtaget i den endelige 
behandling af budget 2015 og budgetønskerne. Det var tilfredshed med valget 
af tema. Et muligt tema til næste budgetsamråd kunne være Folkekirkens Ad-
ministrative Fællesskabs organisering, opgaver og finansiering, mens Folkekir-
kens Uddannelses- og Videnscenter først er klar til at være tema i efteråret 
2015, når etableringen er på plads. 
 
Status på etablering af FUV blev drøftet. 
 
Ad 5 Forsikring 

Kirkeministeriet orienterede om for genudbud af ansvarsforsikringen.  Udbud-
det vil indeholde samme betingelserne som det seneste udbud, dog vil aftalepe-
rioden være længere. Den kort periode i den tidligere aftale skyldtes, at der var 
overvejeler om at hjemtage opgaven i selvforsikringsordningen. Det er vurde-
ret af ministeriet samt den eksterne rådgiver, at det ikke er økonomisk fordel-
agtigt. Budgetfølgegruppen kunne tilslutte sig genudbuddet. 
 

Dækning af præsters indbo i forbindelse med stormflod 

Budgetfølgegruppen drøftede indstillingen til ministeren om, at præsters indbo 
omfattes af forsikringsordningen i forbindelse med stormflod. Budgetfølge-
gruppen var enig om, at ordningen bør omfatte alle, som har bopælspligt i fol-
kekirkens ejendomme, men ikke lejere. Kirkeministeriet indarbejder dette. 
 

Ad 6 Status for udmøntning af reserven til Reformationsjubilæet  

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om, at Præsidiet for Refor-
mationsjubilæet 2017 ønsker inden for rammen af den samlede bevilling for 
2014 på i alt 1. mio. kr., at anvende kr. 120.000 til finansiering af et opstartsho-
norar i forbindelse med tilvejebringelse af en opera om Martin Luther. Endvi-
dere ønsker Præsidiet, ligeledes inden for den bevilgede ramme for 2014, 
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at anvende  40.000 kr. til et honorar til direktøren for Ribe Kunstmuseum, 
som af Præsidiet, er udpeget til formand for etablering af en vandreudstilling. 
Budgetfølgegruppen fandt projektet interessant og var enig i præsidiets priori-
tering og forslag til finansiering. Budgetfølgegruppen drøftede derpå projektet 
generelt. 

 

7) Tillægsbevilling til ”projekt menighedsråd på jeres måde” 

Kirkeministeriet orienterede om status på projektet og redegjorde for bag-
grunden for behovet for en tillægsbevilling til finansiering af eksterne konsu-
lenter til at facilitere processen m.m. 

Et medlem bemærkede, at analysen måske burde fortages af folkekirken eller 
ministeriet selv. Det blev indvendt, at erfaringen viser, at når der anvendes 
eksterne konsulenter til disse projekter skal der afsættes uforholdsvis meget 
tid og ressourcer til at give konsulenter en forståelse for folkekirkens særlige 
forhold. Desuden kan det indvendes om ikke mange problemer samt succeshi-
storier er personafhængige, og at  værktøjer og løsningers succes er dybt per-
sonafahængige. Ministeriet indskød, at den virksomhed, som projektgruppen 
er i dialog med, har erfaring med opgaver for decentralt strukturerede offentli-
ge organisationer. Projektgruppen er bevidst om nødvendigheden af de særlige 
kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse opgaven for folkekirken. 
Det blev desuden påpeget, at da det er ministeriet, som er ansvarlig for mange 
af reglerne, som menighedsrådene er underlagt, vil det være bedst, at ministe-
riet ikke står for den udførende del af analysen. Et medlem anførte, at en kom-
munal skolebestyrelse med en professionel og erfaren organisation bag sig ikke 
kan sammenlignes med en mindre og frivillig enhed som et menighedsråd. 
Desuden er det erfaringen, at man bør være særdeles varsom med at tvinge 
menighedsråd til at anvende – unødvendige - systemer, modeller mv., når der 
ikke et behov hos de pågældende. 

Et medlem påpegede, at selv om der er mange personafhængige situationer, er 
der dog et stadig behov for udvikling af værktøjer/modeller til hjælp for me-
nighedsråds, som har forskellige udfordringer. Det blev tilføjet, at der naturlig-
vis er fokus på, at projektet ikke overlapper med Landsforeningen af Menig-
hedsråds ”projekt Best Practice”. I første omgang er det derfor også en analyse 
af behov mv., som er prioriteret.  

Der var enighed om, at tidsplanen er meget stram i forhold til ambitionen med 
projektet. Desuden er det nødvendigt at udbrede kendskabet til det endelige 
produkt. Det er flere eksempler på, at meget anvendelige værktøjer er tilgæn-
gelige for bl.a. menighedsråd, men at de af den ene eller anden grund ikke ken-
der eksistensen af disse. Når de så bliver opmærksomme på dem, er der ofte 
begejstring for værktøjerne. En problemstilling som bør medtages er udskift-
ningen i menighedsråd hver 4. år, som medfører tab af viden og erfaring samt 
eventuelt konkrete problemer eller succeser. Det vil f.eks. ikke vil være hen-
sigtsmæssig at anvende et så stort beløb til et projekt, hvis problemet er ikke-
eksisterende efter næste valg. Ministeriet understregede, at nogle udfordringer 
er generelle og fælles for alle, og at projektet er enestående, da det er først gang 
i nyere tid, at området bliver adresseret analytisk og i sin helhed med udgangs-
punkt i menighedsrådenes udtrykte ønsker og behov. 
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Gruppen drøftede projektets muligheder herunder, hvad det konkret kan ud-
møntes i. Budgetfølgegruppen indstiller til ministeren, at ansøgningen om fi-
nansiering imødekommes.  

Derpå drøftede gruppen kort, hvorledes menighedsrådenes rolle, opgaver og 
fokus har udviklet sig over tid. 

 

Ad 5) eventuelt   

- 

 

[Næste møde er den 9. oktober 2014] 


