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Dagsorden 
 

 

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen 

 

2. Siden sidst – til orientering 

- Status for love og bekendtgørelser 

- Status – Den folkekirkelige udviklingsfond. 

- Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for 
folkekirken 

 

3. Organisatoriske ændringer under fællesfonden 

• Præsteuddannelserne v/ Inge Lise Pedersen 

I 2012 har en arbejdsgruppe arbejdet på muligheden for en sammenlægning af 
præsteuddannelserne. Arbejdet udmøntede sig i en rapport som bestyrelsen for 
præsteuddannelserne nu behandler. 

• Driftscentre i stifterne v/ Helle Ostenfeld, Kbh. stift 

I 2012 blev det besluttet, at flere stiftsopgaver med fordel kan sammenlægges og 
placeres i driftscentre. Der redegøres for formålet og betydningen for 
menighedsrådende. 

 

4. Status for fællesfonden 

- Regnskab 2012 

- Budget 2013 
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5. Udkast til teknisk ramme for fællesfonden 2014  

- Drøftelser vedrørende budget 2014 (vedlagt rammenotat 2014, dok.nr. 16831/13) 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke vil redegøre for rammebudget budget 2014 og 
frem til ca. 2030. Budgetfølgegruppen forslag og indstilling af løsning til ministeren 
vil blive præsenteret for budgetsamrådet med henblik på drøftelse og 
bemærkninger til indstillingen.  

 

6. eventuelt 

 

Referat 
 

 

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen 

Formanden bød velkommen til budgetsamrådet og redegør kort for dagsorden. 

 

2. Siden sidst – til orientering 

Status for love og bekendtgørelser 

Ministeriet orienterede om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om 

folkekirkens økonomi. 

Hovedformålet med lovforslaget er bl.a. at sikre et større rekrutteringsgrundlag i forbindelse 
med besættelse af ledige provstestillinger, således at andre end de præster, som allerede er 
ansat i provstiet, får mulighed for at søge en ledig provstestilling. Loven træder i kraft den 1. 
marts 2013. Formanden tilføjede, at ledige provstestillinger fremover nu kan blive besat med 
den absolut bedst kvalificerede ansøger fra et større geografisk. område. Hidtil har den 
geografiske restriktion mindsket denne mulighed i stifterne. 

Herudover skal der nu vælges en præst som repræsentanter for præsterne i provstiudvalget. 

Ministeriet orienterede om Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til 
menighedsråd, lov om valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. 
Ændringen giver folkekirkemedlemmer, der bor i et flersognspastorat mulighed for at vælge i 
hvilket sogn, de ønsker at udøve valgret og være valgbare til menighedsrådet. Derudover giver 
det mulighed for menighedsrådsmedlemmer, der på grund af pastoratsændringer mister 
valgbarheden, for at bevare medlemskabet af et menighedsråd den resterende del af 
funktionsperioden. Lovforslaget giver også mulighed for mere fleksibilitet mellem en præsts 
funktion som sognepræst samt eventuelle ansættelse som valgmenighedspræst. Endelig åbnes 
der op for nye anvendelsesområder for kirker. 
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Et medlem af budgetfølgegruppen påpegede, at pastoratsændringer  i flere tilfælde har haft 
den konsekvens, at sognebåndsløsere et kommet til at bo i sognebåndsløserpræstens pastorat. 
Dette har betydet, at sognebåndsløsningen ophører. En sognebåndsløser, der er medlem af 
menighedsrådet i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds, mister dermed sin valgret 
og valgbarhed og må udtræde af menighedsrådet. 

Lov om menighedsråd har været i høring med 54 høringssvar.  Udkastet til lovforslag lægger 
bl.a. op til, at menighedsråd i flere tilfælde end i dag skal kunne indgå samarbejde, uden at der 
udarbejdes en særlig vedtægt for samarbejdet. To eller flere menighedsråd skal også som led i 
et samarbejde kunne nedsætte et fælles udvalg uden dispensation til det fra ministeriet. 
Menighedsråd i små sogne skal desuden kunne undlade at nedsætte et særligt kirke- og 
præstegårdsudvalg. 

Der var ingen kommentarer til gennemgangen. 

Status – Den folkekirkelige udviklingsfond. 

Ministeriet orienterede om budgetfølgegruppens - i samarbejde med Præsteforeningen - 
indstilling til ministeren. Indsatsområdet for 2013 var påsken, men også andre projekter var 
indstillet.  Der udmøntes 2 mio. kr. og ministerens beslutning offentliggøres d.d. Afslag og 
tilskud breve udsendes også samme dag [ En liste over begunstigede ansøgninger blev omdelt].  

Formanden bemærkede, at årets indsatsområde påsken også er emnet for en arbejdsgruppe, 
som ministeren og biskopperne er blevet enig om at nedsætte. Formålet er, at øge 
befolkningens bevidsthed om påsken. Et medlem af budgetsamrådet anførte, at deres stiftsråd 
er meget interesseret i projektet.  

Et medlem af budgetsamrådet påpegede, at DOKS har rettet henvendelse til Kirkeudvalget, 
Kulturudvalget, kulturministeren og ministeren for ligestilling og kirke om et kommende EU-
direktiv som vedrører Gramex. Ca. 3-4 mio. kr. udloddes hvert år til kirkemusikere, hvilket 
kommer koncerter til gode via en kollektiv pulje. Det nye direktiv har til formål, at begrænse 
svindel med midlerne og de kollektive puljer skal ophøre. En afledt konsekvens af regler er 
dog, at kirkemusikerne sandsynligvis vil blive ”overset” og færre midler vil tilgå området. 
Problemstillingen blev kort drøftet.  

Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken 

Ministeriet oplyste, at der er planlagt 11 debatmøder rundt om i landet (høring om udvalgets 
overvejelser fra maj til september) foruden øvrige aktørers egne møder. Det er herefter op til 
regeringen, om det skal i offentlig høring, når betænkningen er færdig ultimo 2013. Et medlem 
af budgetfølgegruppen påpegede, at der har været kritik at den korte frist for den første høring 
over udvalgets overvejelser. Dette er dog en misforståelse, da der normalt slet ikke er en 
høring over et udvalgs overvejeler men udelukkende om resultatet. Denne høring er en 
ekstraordinær inddragelse af interessenterne ud over den endelige høring. Formanden 
tilføjede, at kritik af proceshastigheden under alle omstændigheder er underlig. De tidligere 
udvalgsarbejder på området blev bl.a. hindret af langsommelighed. 

 

3. Organisatoriske ændringer under fællesfonden 

Driftscentre i stifterne v/ Helle Ostenfeld, Kbh. stift 

I 2012 blev det besluttet, at flere stiftsopgaver med fordel kan sammenlægges og placeres i 
driftscentre. Helle Ostenfeld redegjorde for formålet og betydningen for menighedsrådende. 

Center/opgavefordelingen: 
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• Folkekirkens Administrative Fællesskab er fortsat i Lolland-Falsters Stift 

• KAS/GIAS i Viborg og Århus Stifter 

• Screening af plansager i Aalborg Stift 

• Løn for funktionærer i Haderslev, Ribe og Roskilde Stift 

• Løn for præster i Fyens Stift 

• Administration af folkekirkens forsikringsordning i København og Helsingør 

Tidsplanen for centeroprettelsen blev gennemgået. 

HO redegjorde for de forskellige hensyn i forbindelse med centerdannelsen, dvs. 
omgivelser/interessenter, økonomi og personale. Herudover forventninger fra kunder og 
rollefordeling. Et medlem spurgte, hvad analysen af kundernes forventning viste. HO oplyste at 
mere synlighed var et udpræget ønske samt økonomisk rådgivning af menighedsrådene, jf. 
rollefordelingsaftalen. Et medlem spurgte, om kunderne også inkluderede provstierne, hvilket 
HO bekræftede. Et andet medlem anførte, at en faldgrubre for god rådgivning af menighedsråd, 
er, at personalets faglighed ofte gør, at svaret bliver meget omstændeligt, og der tages en 
masse forbehold. Et godt råd er, at der svares meget præcis på menighedsrådenes spørgsmål. 
Der har været en tendens til at der redegøres for hele området, når det der, rent faktisk, blev 
efterspurgte var et konkret svar.  

Det blev oplyst, at der er nedsat en styregruppe med henblik på at sikre sammenhæng og 
kompetenceudvikling på tværs af stifterne. Kompetenceudvikling omfatter 135 medarbejdere 
som omfatter en generel og specifik kompetenceudvikling. Kompetenceprofilerne danner også 
grundlag for fremtidig rekruttering. Det er et redskab for stifterne til systematisk opgradering 
samt gennemsigtighed for den enkelte medarbejders karriereudvikling. Det fælles 
kompetenceportræt består af fire niveauer (assistent, rådgiver, specialist, leder). 
Kompetenceprojektet har også udmøntet sig i et nyt MUS koncept.  

Formanden tilføjede, at centerdannelsen er et eksempel på, hvorledes man kan forøge kvalitet 
såvel som kvantitet i opgaveudførelsen uden at gå på kompromis med den decentrale struktur 
ved samarbejde på tværs. 

Et medlem af budgetsamrådet anførte, at projektet er et meget positivt initiativ, da der hidtil 
har eksisteret en følelse af, at stiftet er ”for langt væk”. Det har betydet, at provstiet har 
modtaget flere henvendelser som burde have været henvendt til stiftsadministrationen. 

Et medlem efterlyste en liste over centerplaceringen i stifterne. HO tog det til efterretning, men 
understregede, at henvendelse fortsat skal ske til eget stift.  

Budgetsamrådet drøftede kort konstruktionen. 

• Præsteuddannelserne v/ Inge Lise Pedersen 

I 2012 har en arbejdsgruppe arbejdet på muligheden for en sammenlægning af 
præsteuddannelserne. Arbejdet udmøntede sig i en rapport som bestyrelsen for 
præsteuddannelserne nu behandler. Bestyrelsen vil efterfølgende sende den endelige 
indstilling til ministeren. ILP redegjorde for arbejdsgruppens organisering, 
sekretariatsfunktionen samt de eksternes konsulenters rolle. 

Hensigten med en sammenlægning har været nå frem til en enklere struktur. Arbejdet 
inkluderede også organiseringen af et konfirmandcenter og et folkekirkeligt videns- og 
studiecenter. 
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ILP redegjorde kort for de foreløbige tanker om den administrative og faglige organisering. 
Den geografiske placering er endnu ikke besluttet, men det er en  forudsætning at begge 
universitetsbyer har præsteundervisning. Placeringen af TPC er heller ikke til diskussion. Flere 
medlemmer i budgetsamrådet påpegede, at TPC er en efteruddannelse, som er helt unik og det 
vil være tvivlsomt, om den kan erstattes tilfredsstillende på anden måde. 

Et medlem af budgetsamrådet spurgte, om det ikke også vil være hensigtsmæssig med en 
tilsvarende øvelse for kirkemusikskolerne. Det blev anført af et medlem af 
budgetfølgegruppen, at ingen i budgetsamrådet eller budgetfølgegruppen er med i skolernes 
bestyrelse.  

 

4. Status for fællesfonden 

- Regnskab 2012 

Ministeriet gennemgik kort processen for årsrapport 2012. Stifter, institutioner mv. indsender 
endelig årsrapport til ministeriet og Rigsrevisionen d. 15. april. Derefter konsolideres regnskab 
2012 for fællesfonden. Der blev redegjort for forventningen til det konsoliderede regnskab 
2012 for fællesfonden. 

 

- Budget 2013 

Det forventes at budgettet generelt følges med undtagelse af et teknisk mindreforbrug på 
delregnskab 2 som konsekvens af en omplacering af finanslovsmidler internt på 
præstebevillingen. 

 

5. Udkast til teknisk ramme for fællesfonden 2014  

Ministeriet for Ligestilling og Kirke redegjorde for rammebudget 2014 samt udviklingen frem 
til 2017. Budgetfølgegruppens forslag og indstilling af løsning til ministeren blev præsenteret 
for budgetsamrådet med henblik på drøftelse og bemærkninger. Rammen er en teknisk 
fremskrivning af budget 2013, der er korrigeret for tidligere beslutninger. Da 
Finansministeriet endnu ikke har offentliggjort pris- og lønindeks har Ministeriet for 
Ligestilling og Kirke anvendt sidste års indeks. Den endelige budgetramme vil tilrettes.  Enkelte 
andre rettelser blev gennemgået. 

Hvert enkelt delregnskab blev gennemgået [budgetsamrådet har modtaget udkast til 

budgetramme samt præsentationsmaterialet].  

Finansieringen af den fremrykkede pensionsforpligtigelse til tjenestemandsansatte 
kirkefunktionærer blev drøftet. Et medlem anførte, at uansøgt afskedigelse af tjenestemand 
udløser ventepenge. Der blev spurgt, hvorledes dette finansieres. Ministeriet oplyste, at det en 
lokal udgift. 

Et medlem spurgte om Københavns stift bliver modregnet statens bevilling til gejstlig betjening 
af Rigshospitalet, idet de øvrige stifter selv finansierer præster på hospitalerne. Ministeriet 
oplyste, at dette ikke er tilfældet.  Alle de relevante stifter har en bevilling til opgaven. Det er 
kun af historiske årsager, at staten finansierer opgaven på Rigshospitalet. 

I forbindelse med budgetrammen for Folkekirken It, spurgte et medlem, hvor længe 
folkekirken skal vedblive, at bidrage til finansiering af CPR-registrering, da opgaven overgår til 
staten. Ministeriet anførte, at så længe det en folkekirkelig opgave, finansierer folkekirken også 
nødvendige udviklingsopgaver.   
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Et medlem efterspurgte en oversigt over pensionsforpligtigelse opdelt på ligningsområder. 
Ministeriet anerkendte, at det har været en nedprioriteret opgave. 

Ingen andre bemærkninger til budgetrammen. 

 

 

6. Eventuelt 

 Der var ikke noget til eventuelt. 

 

Formanden takkede for et godt møde. 

 

[Næste møde i budgetsamrådet er d. 3. september 2013] 

 


