
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 3. oktober 2012, kl. 08.30-09.20, Telefonmøde  

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Leif Sondrup, Paw Kingo Andersen, Inge Lise Pedersen, Helle Sam-

son, Klaus Kerrn-Jespersen, Jan Madsen, Martin Løvenkjær-Pearson (referent) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse 

• Dagsorden 

• Referat(er) fra møde d. 5. september 2012 

 

2. Kort orientering 

 

3. Offentliggørelse af dagsordner og referater 

 

4. Budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013 

Endelig behandling af budgetønsker. 

 

5. Budget 2013 

Endelig behandling af indstilling af budget 2013 til ministeren. 

 

6. Kierkegaard 200 år – ansøgning om tillægsbevilling 

Budgetfølgegruppen skal beslutte hvad der indstilles til ministeren i 
forbindelse med en ansøgning fra TPC. Der ansøges om yderligere mid-

ler til fejring af Kierkegaards 200 år i 2013. TPC har modtaget 450.000 
kr. i 2012 og 2013 (i alt 900.000 kr.) finansieret ved omprioriterings-

puljen 2013.  Ansøgningen er vedlagt som bilag 1 (dok.nr. 97427/12) 

 

7. Eventuelt. 

 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 

KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 3. oktober 2012 

Dokument nr. 102966/12 

c/o Ministeriet for Ligestilling og 

Kirke 

1. Kontor 

Sagsbehandler 

mblp 

 



Notat 

Side 2 

Dokument nr. 102966 /12 

 

Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt.  

Referat blev godkendt.  

 

Ad2 Kort orientering 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke orienterede om lovprogrammet og 

strukturudvalget. Ministeriet oplyste, at ministeren har besluttet, at 
gøre påsken til indsatsområde for Den folkekirkelige udviklingsfond i 

2013. 

 

Ad3 Offentliggørelse af dagsordner og referater 

Formanden bemærkede, at mere åbenhed samt en ”afmytologisering” af 

budgetfølgegruppens formål og opgave har været drøftet flere gange.  
Gruppen har tidligere været enig om, at offentliggørelse af referater og 

dagordner vil bidrage til dette. Ministeriet oplyste, at det har ministe-
rens opbakning til en offentliggørelse af det relevante materiale.  Efter 
en kort drøftelse konkluderede formanden, at referater og dagsordner 

fra og med 1. januar 2012 offentligøres på www.miliki.dk. 

 

Ad 4 Budgetønsker til omprioriteringspuljen 2013 

Budgetønskerne blev kort drøftet, og der var tilfredshed med indarbej-

delse af bemærkninger fra mødet d. 5. september i budgetsamrådet. 
Ministeriet bemærkede, at der har været drøftelser i ministeriet om 

kriterier og kvalifikationer for, at en organisation e.l. kan modtage mid-
ler fra omprioriteringspuljen.  Ministeriet er af den opfattelse, at det er 

institutioner og tilskudsmodtager, der modtager penge fra fællesfon-
den, der kan komme med forslag til omprioriteringspuljen. Hertil kom-

mer, at Landsforeningen af Menighedsråd kan stå som stiller af ønsker. 
Ministeriet finder, at de konkrete forslag i 2013 fra Landsforeningen er 

ønskværdige indholdsmæssigt, men at de principielt burde have været 
finansieret af foreningens medlemmer. Dele af Budgetfølgegruppen var 
principielt enig heri. Et medlem anførte, at dette indgår som et naturligt 

emne på næste møde. 

 

Ad 5 Budget 2013 

Budgetprocessen er uændret. Ministeriet skal umiddelbart efter en mi-

nisterbeslutning om budgetønskerne indarbejde konsekvenserne i bud-
getnotatet. Derpå indstilles budgetnotatet til ministeren, hvorefter 

budgetnotatet offentligøres og bevillingsbreve udsendes – frist 1. no-
vember. 
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Ad 6 Kierkegaard 200 år – ansøgning om tillægsbevilling 

Projektet blev drøftet, og der var enighed om, at det er spændende. Det 
blev dog påpeget, at fællesfonden i forbindelse med budget 2012 alle-

rede har bidraget med 450.000 kr. i 2012 og 450.000 kr. i 2013 - i alt 
0,9 mio. kr. Der indstilles ikke yderligere midler specielt i set i lyset af 

den nuværende økonomiske situation. Ministeriet udarbejder en ind-
stilling til ministeren om afslag. 

 

Ad 7 Eventuelt 

Et medlem bemærkede, at budgetfølgegruppen er blevet oplyst om, at 
den vil modtage en ansøgning fra Arbejdsmiljørådet om midler til en 

vejledning om skimmelsvamp. Et andet medlem oplyste, at stifterne 
arbejder på en vejledning om skimmelsvamp i præstegårde sammen 

med Præsteforeningen. Imidlertid er der også problemer med skimmel-
svamp i orgler, og det kan måske være hensigtsmæssigt med en koordi-
nering af vejledningsbehovet. Status undersøges af sekretariatet. 

 

[Næste møde er den 29. november 2012] 


