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Referat 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

Godkendt. 

2. Orientering 

 Siden sidst 

Der var intet til dette punkt. 

 Opfølgning på referat og opfølgningsliste 

Godkendt. 

Der var enighed om et orienteringspunkt til 
budgetsamrådsmødet i marts, om hvad ministeren har 
tiltrådt i forbindelse med opfølgningen på It-analysen. 
Herunder en orientering om det påbegyndte arbejde 
med brugergrupper. 

 Orientering om udmøntning af anlægspuljen 2018 

Ministeriet orienterede om, at der er udstedt en ny 
bekendtgørelse om forvaltning af kirke- og 
præsteembedekapitaler, som giver flere muligheder for 
bestyrelsen.  

Fremover vil relevante bevillinger fra anlægspuljen 
blive aktiveret, hvilket gør, at man vil bruge af 
fremtidige års puljer til finansiering af afskrivningerne.  
Efter uddelingen af anlægspuljen 2018 påvirkes 
fremtidige års puljer med 475.325 kr., der er reserveret 
til finansiering af afskrivninger.  

Ministeriet orienterede om, at revisionsberetningen for 
statsregnskabet for 2016 er lukket. Kirkeministeriet har 
været i kontakt med Finansministeriet vedrørende for 
meget indbetalt pension til staten, og pengene bliver 
ikke betalt tilbage. 
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Ministeriet orienterede endvidere om, at regnskabet for 
2017 er lukket.  

3. Ændringer til L109 forskerskatteordningen 

Ministeriet orienterede om, at folkekirken ikke bliver kompenseret for, 
når lovændringer medfører ændringer i skattegrundlaget. Ændringen i 
forskerskatteordningen ser dog ud til kun at ramme folkekirken 
marginalt. Det er fortsat vigtigt, at være opmærksom på, at folkekirken 
bliver påvirket af lovændringer, som ændrer skattegrundlaget. 

Der er en del kommuner, der er selvbudgetterende, og hvis de gætter 
forkert på skattegrundlaget, vil det også ramme folkekirken.  

Der blev nævnt, at flere provstiudvalg er af en kommune, blevet 
anbefalet, at folkekirken skulle kunne benytte det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag selvom kommunen er selvbudgetterende. Dette 
ville dog kræve en lovændring. Det vil også fjerne koblingen til det 
kommunale, hvilket ikke var ønsket sidst, muligheden blev drøftet. 

4. Analyse af stifterne 

Ministeriet orienterede om, at kirkeministeren har besluttet, at det skal 
drøftes nærmere med biskopper og stiftskontorchefer, hvordan 
opfølgningen på analysen håndteres.  Ministeren har også besluttet, at 
processen ikke skal forhastes.  

Indtil en ny budgetmodel træder i kraft, vil det blive nødvendigt at 
kunne løse stiftsadministrationernes økonomiske behov ad hoc. 

Det blev drøftet, om rapporten giver grundlag for at kunne lave et 
helhedsperspektiv og kigge ud over stifterne, f.eks. ved at se på 
opgavefordelingen mellem niveauerne i folkekirken. Til dette blev 
svaret, at udgangspunktet for kommissoriet var, at en analyse og ikke 
skulle indebære lovændringer.  

Budgetfølgegruppen bad Kirkeministeriet om at blive holdt løbende 
orienteret om, hvordan processen kommer til at forløbe. 

5. Ansøgning til udviklingsfonden 2018 

Der var enighed om, at projektet ville kunne finansieres af de bindende 
stiftsmidler, at den mulige udbredelse af projektet ikke var stor. Når 
ansøgningen blev vurderet i forhold til de øvrige ansøgninger til 
udviklingsfonden, så var dette projekt ikke et, der skulle støttes.  

Budgetfølgegruppen indstiller derfor ikke projektet til støtte. 

6. Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om ændring af projekt 

Landsforeningen af Menighedsråd fik i 2017 en tillægsbevilling til 
projektet www.merekirke.dk. Der ønskes nu to nye vinkler på 
projektet, og det er dette, der søges om. Vedlagt var 
tillægsbevillingsbrevet og pålæg til merekirke 2018-2019, samt den 
originale tillægsbevillingsansøgning (dok. nr. 11670/18 og 20125/17). 

Ansøgningen blev godkendt. 

7. Planlægning af budgetsamråd og teknisk gennemgang 

http://www.merekirke.dk/
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Ministeriet orienterede om, at rammenotatet er lavet om, og at fokus 
har været på at tynde ud i notatet og lægge vægten på de bevægelser, 
der sker. Der blev nævnt, at kontiene i den store oversigt i 
rammenotatet bør være fuldt specificerede.  

Derpå fulgte en drøftelse af, om der kan og skal skabes rum for mere 
omfattende ændringer i fællesfondens prioritering, og hvem der har 
initiativretten.  

Alle interessenter i Folkekirken kan gå til ministeren med ideer, hvis de 
har noget, de gerne vil have lavet om. Behovet skal komme ude fra 
folkekirken, og så kan budgetfølgegruppen rådgive ministeren om det. 

Der blev orienteret om, at tre af budgetsamrådets medlemmer også er 
medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse. 

8. Mødedatoer for BFG i 2019 

Mødedatoer for 2019 blev drøftet og fastsat. Ministeriet udsender 
kalenderindkaldelser. 

9. Eventuelt 

Forsikringsenhedens økonomi er stadig ikke god, da IT understøttelsen 
ikke er færdig. 

 


