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Referat 

Før budgetsamråd 

 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

Godkendt. 

 Referat fra seneste møde 

Godkendt. 

2. Orientering 

 Siden sidst 

 Opfølgning på referat 

3. Forberedelse af budgetsamråd 

Budgetfølgegruppen forberedte budgetsamrådet.  

 

Efter budgetsamråd 

4. Evaluering af mødet med budgetsamrådet 

Det vil være muligt, i fremtiden at orientere budgetsamrådet om tillægsbevillinger og andre 
ting, der påvirker fællesfondens regnskab som et orienteringspunkt til møderne. Desuden vil 
ministeriet fremover sørge for at budgetsamrådet får en opfølgning på udmøntningen af 
omprioriteringspuljen i forbindelse med offentliggørelsen af det endelige budget.  

Ministeriet vil udsende en oversigt over Folkekirkens Its organisation sammen med referatet 
fra budgetsamrådet. Ministeriet vil desuden sende notat om budget- og bevillingsmodel for 
Folkekirkens It ud til budgetsamrådet med referatet. 

Desuden drøftede budgetfølgegruppen budgetsamrådets forslag til indsatsområder i 
udviklingsfonden. 
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5. Håndtering af forsikringsreserven 

Forsikringsreserven er i slutningen af 2017 ca. 100 mio. kr. for stor som følge af år med 
begrænsede erstatninger. Vedlagt er dok. nr. (25960/18). 

Ministeriet forklarede, at den hidtidige model med udjævning over 3 år, når 
forsikringsreserven afveg fra målet, er utilstrækkelig til at begrænse væksten i reserven. 
Selvom præmien har været sat meget ned de senere år, er reserven alligevel vokset, som følge 
af år med begrænsede erstatninger. Ministeriet foreslår derfor et præmiefrit år.  

Der blev nævnt, at man skal være opmærksom på, at det ikke fører til en omkostningsstigning 
lokalt i aktiviteter, der så i 2020 vil mangle finansiering 

Det blev desuden nævnt, at den måde, betalingen af præmien er bygget op, er der ikke noget 
adfærdsregulering i, fordi præmiens størrelse bestemmes af antal personer i sognet. Der er 
derfor ikke et incitament indbygget i betalingen af præmien for at undgå skader. Ministeriet 
henviste til, at den højere selvrisiko også bør have en adfærdsregulerende effekt. En egentlig 
mikrotarifering efter risiko vil kræve en nærmere analyse med ekstern bistand. 

Budgetfølgegruppen var enig om at indstille et præmiefrit år til ministeren, forudsat at det er 
et ekstraordinært engangsfænomen, og at kommunikationen om det bliver præcis og god. 

6. Eventuelt 

 


