
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 16. januar 2013, kl. 09.00-13.00 

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Leif Sondrup, Paw Kingo Andersen, Helle Samson (indtil 

11:30), Inge Lise Pedersen, Klaus Kerrn-Jespersen, Martin Løvenkjær-

Pearson (referent), Helene Majbritt Harslett Petersen 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse 

• Dagsorden 

• Referat fra seneste møde 

 

2. Orientering 

• Regnskab 2012 – Status 

• Budget 2014 – Status 

• Orientering om implementering af GIAS og KAS 

• Status for resultataftaler 2013 

 

3. Forberedelse/drøftelse af punkt 4 

 

4. Ansøgninger til Folkekirkens Udviklingsfond 

Præsteforeningens repræsentanter (Signe Malene Berg og Jan 

Schmidt) deltager. Materiale er tidligere udsendt med Post Danmark. 

 

5. Indstilling om overførsel af administrationen af folkekirkens forsik-

rings- og selvforsikringsordninger til en ny Forsikringsenhed i Kø-

benhavns og Helsingør Stifter (vedlagt dok.nr. 

2278/13,2277/13,2279/13,2276/13). 

 

6. Eventuelt. 

 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 

KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 16. og 29. januar 2013 

Dokument nr. 6649/13 

c/o Ministeriet for Ligestilling og 

Kirke 

1. Kontor 

Sagsbehandler 

mblp 

 

[kl. 11-13] 
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Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt. 

Referatet blev godkendt.  

 

Ad2 Kort orientering 

Ministeriet orienterede om status for regnskab 2012 og budget 2014. Som kon-

sekvens af problemerne med implementeringen af KAS forventes det, at regn-
skabet for stiftsmidlerne forsinkes. 

Ministeriet orienterede om KAS/GIAS.  

Ministeriet orienterede om proces for resultatkontrakterne 2013. Processen er 

forsinket, hvilket var forventet. 

 

Ad3 Forberedelse af pkt.4 (1. behandling af ansøgninger til UdF) 

Der er modtaget 100 ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond. Ansøg-

ningerne blev drøftet. En bruttoliste med ansøgninger, som kvalificerer sig blev 
udarbejdet. Listen danner basis for drøftelserne med præsteforeningen. 

 

Ad4 Ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond2013 

Som konsekvens af problemer med mødeindkaldelsen til Præsteforeningen 

blev dette punkt udskudt til et møde d. 29. januar 2013 med Præsteforeningens 
repræsentanter. Formanden har mandat til, at forelægge resultatet af gruppens 

drøftelser og på gruppens vegne drøfte ansøgningerne med Præsteforeningens 
repræsentanter. 

Den 29. januar blev der holdt møde mellem formanden, Præsteforeningens 
repræsentanter (Signe Malene Berg og Jan Schmidt) og sekretariatet. Der var 

enighed om hvilke ansøgninger, der indstilles til ministeren.  

 

Ad5) Overførsel af administrationen af folkekirkens forsikrings- og 

selvforsikringsordninger 

Ministeriet redegjorde for et forslag om, at yderligere forsikringsområder skal 
overgå til folkekirkens selvforsikring. Folkekirken har nu hjemmel til at være 
selvforsikrende for arbejdsskader. På baggrund af beregninger og analyse, af 

skadesmønster og udbetalinger, er det ministeriets overbevisning, at opgaven 
kan løses internt med samme serviceniveau men billigere. 

Gruppen drøftede det bagvedliggende materiale, og ministeriet uddybede bag-
grunden for konklusionen.  Det blev bl.a. anført af gruppen, at det ikke er ac-

ceptabelt, såfremt en alvorlig/haste skade ikke kan anmeldes på grund af hel-
ligdag e.l. Der blev udtrykt bekymring for om man fremadrettet er i stand til at 

præstere det ønskede serviceniveau. Et medlem spurgte om alle opgaverne 
ikke er en del af en pakkeløsning, og at det dermed vil blive dyrere hos forsik-

ringsselskabet såfremt en del af opgaverne falder bort. Ministeret oplyste, at de 
resterende opgaver i forvejen er fordelt på tre forsikringsselskaber. 
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Fordelen ved hjemtagning af opgaverne er, at man får én indgang for menig-
hedsrådene i forsikringsspørgsmål og et tættere kendskab til folkekirken og 

dens bygninger hos dem, der administrerer opgaven. Ulempen er, at man først 
skal opbygge den forsikringsmæssige kompetence. 

Budgetfølgegruppen anbefaler løsningen, men under den præmis, at opgaven 
løses med samme serviceniveau og kvalitet som i dag, herunder mht. telefonti-

der og døgnservice, samt at opgaveløsningen ikke bliver dyrere. Såfremt dette 
ikke holder, bør opgaveløsningen tages op til overvejelse igen. Området skal 

evalueres to år efter en hjemtagning af opgaverne. Der var enighed om at anbe-
fale, at man fortsat afløfter risikoen ved ansvarsskader eksternt. 

 

Ad6 eventuelt 

Budgetfølgegruppen drøftede Haderslev Stifts ansøgning om finansiering af 
bispevalg og bispevielse 2013. Det indstilles til ministeren, at ansøgningen 

imødekommes. Et medlem påpegede, at de fleste bispevielser og-valg kan for-
udses. Det blev besluttet, at de næste 2-3 bispevalg indarbejdes i budgetram-
men (behandles på møde den 26. februar). 

[Blev drøftet i begyndelsen af mødet] 

Som konsekvens af formandens deltagelse ved indsættelsen af den ny ærkebi-

skop af Cantebury d. 21. marts, er det nødvendigt at flytte mødet med budget-
samrådet fra d. 20. marts til d. 7. marts. Desværre kan HS så ikke deltage. Det 

blev besluttet, at ministeriet forsøgte med en ny dato, men såfremt dette ikke 
lade sig gøre fastholdes d. 7. marts som mødedato. 

 

[Næste ordinære møde er den 26. februar 2013] 


