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Ad 1 Godkendelse 

Både dagsorden og referat blev godkendt. Det blev dog besluttet at indskyde 

et ekstra punkt i budgetsamrådet - mellem punkt 3) Status for budget 2012 og 

punkt 4) Budget 2013, hvor ministeriet vil præsentere konklusionerne i notat 

om fællesfondens genopretning. 

 

Ad 2 Orientering 

Ministeriet orienterede om Folketingets 1. behandling af lovforslag 

nr. 89 (forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi - 

fællesfondspræster). 

  

Ad 3 Forberedelse af budgetsamrådet  

Dagsorden samt præsentationen af hvert enkelt punkt blev gennemgå-

et og drøftet. Ministeriet havde uddybet afsnittet som beskrev budge t-

analysen af fællesfonden. Det blev forslået, at analysens omfang i 

første omgang bør indskrænkes til et enkelt område i 2013, hvor på et 

nyt område inddrages det efterfølgende år. Der er ikke gennemført 

egentlige budgetanalyser siden Finansministeriets rapport om minist e-

riets forvaltning af fællesfonden i 2003. Ministeriet har forslået ud-

dannelsesinstitutionerne i første omgang. Budgetfølgegruppen tiltråd-

te denne tilgang. 

Der var enighed om, hvilke af de forskellige løsningsforslag til de 

økonomiske udfordringer, som ville udløse protester, samt hvorledes 

man ville respondere. 

 

[Budgetsamråd] 

 

Ad 4 Evaluering 

Der var enighed om, at det var godt møde, og at diskussionerne var 

livlige.  

Samrådet var som forventet tydeligvis generelt enige i, at fællesfon-

dens økonomi skal have et serviceeftersyn, men – igen som forventet 

– mere skeptiske, når det drejede sig om besparelser, som ramte det 

lokale niveau f.eks. via landskirkeskatten. 

Holdningen blandt flere medlemmer af budgetsamrådet om, at udlig-

ningstilskuddet bør reduceres, blev drøftet. Der var enighed om, at det 

ikke i øjeblikket er sandsynligt, at det kan lade sig gøre, men at man 

kunne se på byrdeforholdet jf. nedenfor.  
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Budgetfølgegruppen evaluerede budgetsamrådets diskussioner om 

forholdet mellem provstiernes betaling til landskirkeskatten, og ande-

len som provstierne indbyrdes belaster fællesfonden med. Budgetføl-

gegruppen anbefalede ministeriet, at foretage en udgiftsfordeling, så-

fremt det kan lade sig gøre at allokere omkostningerne.  Det forventes, 

at resultatet af en geografisk kortlægning af pensionsudgifterne til 

tjenestemandsansatte kirkefunktionærer vil være interessant. 

Budgetfølgegruppen anbefaler endvidere ministeren, at der i lighed 

med tidligere år udsendes en opfordring til, at kirkeskatten holdes i 

ro.  

Formanden konkluderede, at der efter budgetsamrådet, ikke er noget 

til hinder for, at den i materialet beskrevne finansieringsmodel indgår 

i en indstilling til ministeren. Det var der enighed om. Budgetfølge-

gruppen bad ministeriet udarbejde udkast til en indstilling, som vil 

blive behandlet skriftligt af gruppen. 

De nuværende vanskeligheder med at lokalisere, hvor 99 fællesfonds-

præstestillinger er placeret stifterne imellem blev drøftet . Ministeriet 

har en opgørelse over placeringen i 2007, men omplaceringer af sti l-

linger mellem stifterne i perioden frem til nu har ikke forholdt sig til 

stillingstype, da hensigten med omlægningen netop var at afskaffe 

denne skelnen. Ministeriet forklarede, at det derfor er irrelevant at 

identificere de 99 stillinger, da de er fordelt i henhold til den gælden-

de model for fordeling af præstestillinger aftalt mellem biskopperne 

og ministeren. Den samlede bevilling på fællesfondens budget finan-

sierer fortsat alle 1991,8 årsværk. Flere medlemer erklærede sig uenig 

i, at en sådan identifikation er irrelevant [Det er efterfølgende aftalt, 

at punktet drøftes på det kommende møde]  

5) Eventuelt 

IP-telefoni 

Budgetfølgegruppen var overbevist om, at der er et meget stort bespa-

relsespotentiale, og et medlem oplyste, at der ikke er kvalitetstab ved 

løsningen ud fra erfaringen i det gennemførte forsøg. Et andet med-

lem anførte, at må forventes visse etableringsomkostninger. 

Provstierne vil desuden påføres noget administration til f.eks. omstil-

ling til andre telefoner og administration af ordningen.  

Budgetfølgegruppen var enig om, at det forhold at hele folkekirken 

kollektivt skal med kan give problemer. Det kan og skal ikke dikteres 

fra centralt hold, hvilket blev tydeliggjort af diskussionerne på mødet 

i budgetsamrådet. En frivillig ordning i provstierne er derfor den mest 

realistiske løsning. Budgetfølgegruppen anbefaler derfor, at man på 

nuværende tidspunkt overlader initiativer til indførelse af IP -telefoni 

til de enkelte provstier - evt. i samarbejde. 

Budgetfølgegruppen opfordrer IT-kontoret til, at der udarbejdes en 

vejledning til provstierne, der beskriver forholdene omkring IP–
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telefoni. Hvordan kan man købe sig til rådgivning, skal indgå i ve j-

ledning. Såfremt det sættes i gang anbefales det endvidere, at It -

chefen informerer om projektet på provsterne årsmøde.  

 

Ansøgning om midler til forskning om saltudtrækninger i kalkmalerier 

Ministeriet oplyste, at en post doc på DTU har søgt om midler til 

forskning i metoder til at forhindre saltudtrækning i kalkmalerier . 

Budgetfølgegruppen besluttede, at de vil behandle ansøgningen efter 

en eventuel udtalelse fra Nationalmuseet. Ministeriet vil tage kontakt 

til museet. 

Næste møde i budgetfølgegruppen er d. 6. juni 2012 i Fyens Stift.   

 


