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Dagsorden 

 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

 Referat fra seneste møde 

 

2. Orientering 

 Status for lovgivning 

 Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styrings-
struktur for folkekirken. 

 Budgetopfølgning 1. kvartal 2013 

 Feriepengesagen  

 

3. Omprioriteringspulje 2014 

Budgetfølgegruppen skal drøfte ansøgninger til omprioriteringspuljen 
(1. behandling). Materiale er stadig under behandling og eftersendes 
fysisk. 

 

4. Tillægsbevilling til APV-værktøj for præster og provster 

Budgetfølgegruppen skal beslutte om den vil indstille til ministeren, at 
der gives en tillægsbevilling til finansiering af APV-værktøj for præster 
og provster. Udkast til en positiv indstilling er vedlagt (dok. 
nr.45597/13) 

 

5. Tillægsbevilling til folkekirken på Folkemøde 2013 

Budgetfølgegruppen skal beslutte om den vil indstille, at Folkekir-
ken.dk’s ansøgning om finansiering af folkekirkens tilstedeværelse på 
Folkemøde 2013 imødekommes (Ansøgning er vedlagt, dok. nr. 
47034/13) 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 
KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 23. maj 2013 

Dokument nr. 45289/13 

c/o Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke 
1. Kontor 
Sagsbehandler 
mblp 

 



Notat 

Side 2 

Dokument nr. 125590 /12 

 

 

6. Høring om debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og 
moderne styringsstruktur for folkekirken 

Budgetfølgegruppen skal drøfte gruppens høringssvar (Medlemmerne 
har modtaget høringsmateriale i andre fora) 

 

7. Indsatsområder for Den folkekirkelige Udviklingsfond 2014 

Budgetfølgegruppen skal drøfte om den vil foreslå ministeren et specifikt 

indsatsområde(r) for 2014. 

 

8. Eventuelt. 



Notat 

Side 3 
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Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt. 

Referatet blev godkendt.  

 

Ad2 Kort orientering 

Status for lovgivning 

Ministeriet oplyste kort om høring af udkast til bekendtgørelse om valg af med-
lemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrå-
denes forretningsorden mv. samt L182, Forslag til ændring af lov om Menig-
hedsråd. 
 
Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekir-
ken. 

Debatoplægget er sent i høring – jf. pkt. 6. 

Budgetopfølgning 1. kvartal 2013 

Ministeriet redegjorde kort for regnskabet for 1. kvartal samt forventningen til 
årets resultat.  

Feriepengesagen  

Ministeriet redegjorde for den seneste udvikling i sagen om den manglende 
udbetaling af feriepenge af den arbejdsgiverbetalte pension. Ministeriet oply-
ste, hvad den forventede udgift ifølge de foreløbige beregninger er. De afledte 
udgifter er ikke opgjort. Formanden spurgte, hvornår sagen forventes afsluttet. 
Det blev oplyst, at jf. forligsteksten skal ministeriet i september/oktober rede-
gøre for, hvor mange ansatte og tidligere ansatte det drejer sig om samt hvor 
mange, der har modtaget deres tilgodehavender. 

Ad3 Ønsker til omprioriteringspuljen 2014 

Budgetfølgegruppen drøftede principperne, som er lagt til grund for ompriori-
teringspuljen. Derpå blev forskellige økonomiske styringsprincipper for fælles-
fonden kort drøftet samt de økonomiske udfordringer herunder pensionsfor-
pligtigelsen. 

De konkrete ansøgninger blev drøftet og 1.behandlet. 

Ad4 Tillægsbevilling - APV 

Budgetfølgegruppen behandlede et forslag om en tillægsbevilling til et APV-
værktøj for præster og provster, som skal erstatte den hidtidige løsning som 
ikke har været optimal. Der var enighed om anbefalingen til ministeren. 

 

Ad5 Tillægsbevilling – Folkemøde 2013 

Budgetfølgegruppen drøftede Folkemødet 2013 samt ansøgning fra folkekir-
ke.dk. Der var enighed om, at indstille til ministeren, at folkekirken .dk gives en 
tillægsbevilling på 120.600 kr. til finansiering af de fælles rammer for folkekir-
ken på Folkemødet 2013. 
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Ad6 Debatoplæg - Høring 

Drøftelse af debatoplægget samt budgetfølgegruppens ”rolle” i en fremtidig 
folkekirkelig konstruktion. Referenten laver et udkast til svar på baggrund af 
gruppens drøftelse. 

 

Ad7 Indsatsområdet Den folkekirke Udviklingsfond 

Budgetfølgegruppen drøftede mulige indsatsområder til Den folkekirkelige 
Udviklingsfond (LS’s havde på forhånd sendt sine bemærkninger som indgik i 
drøftelserne). Der var enighed i gruppen om at indstille to områder som refe-
renten indarbejder i et udkast til indstilling til ministeren.   

 

Ad8 Eventuelt 

Ministeriet redegjorde for det foreløbige arbejde med årsrapporten. De vigtig-
ste afvigelser blev diskuteret. Enkelte afvigelser af teknisk karakter vil ikke 
indgå i de fremtidige regnskaber. Fællesfondens økonomiske udfordringer, 
herunder forpligtigelsen til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, blev 
drøftet. 

Et medlem påpegede, at der er planlagt to møder inden sommerferien, men at 
kun det ene er nødvendigt. Det blev besluttet at fastholde mødet d. 1. juli, men 
aflyse mødet den 10. juni. 

 

[Næste møde er med budgetsamrådet den 1. juli 2013] 


