
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 9. oktober 2017, kl. 11.30-14.30  

Deltagere 

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i 
Fyens Stift 

Christian Dons Christensen, 
departementschef i Kirkeministeriet,  

Jette Marie Bundgaard-Nielsen, 
Formand Danmarks Provsteforening 

Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef 
Kirkeministeriet 

Søren Abildgaard, Landforeningen af 
Menighedsråd 

Ingeborg Lindegaard Grynderup, 
referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet 

Elisabeth Aggerbeck, Stiftskontorchef i 
Ribe Stift, Afbud 

 

Referat 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

2. Orientering 

 Siden sidst 

 Opfølgning på BFG referat 
Referatet blev godkendt. Der blev kommenteret, at 
ministeriet manglede at sende Folkekirkens Its 
høringssvar på høring om afsnit til Beretning om 
revision af statsregnskabet for 2016 om udvalgte 
virksomheders forebyggelse af hackerangreb ud til 
budgetfølgegruppen. Ministeriet lovede at gøre det 
snarest. 

3. Opfølgning på budgetsamråd og referat 
Budgetfølgegruppen drøftede udkast til referat samt afviklingen af 
budgetsamrådene. Det blev aftalt at tale om budgetfølgegruppens rolle i 
budgetsamrådet inden næste budgetsamråd. 

4. 2. kvartals budgetopfølgning for fællesfonden 

Punktet flyttes til næste møde. 

5. Budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om omprioriteringspuljen 
2018 

Budgetfølgegruppen udtrykte utilfredshed med, at der efter afholdelsen 
af budgetsamrådet var konstateret, at der var 6,7 mio. kr. mere til 
omprioriteringspuljen, end forudset. Ministeriet beklagede fejlen og 
forklarede, at den først var blevet opdaget for kort tid siden. 

6. Tillægsbevilling –Påskeprojektet  

Ansøgningen afvises, da den ligger i omprioriteringsbevilling til 
folkekirken.dk. 

7. Tillægsbevilling – Lønbevilling til Aalborg stift 

Dato: 4. januar 2013 

Dokument nr. 1519/13 

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

 

Dato: 10. oktober 2017 

Dokument nr. 123182/17 

c/o Kirkeministeriet 
1. Kontor 
Sagsbehandler 
ILG 

 



Notat 

Side 2 

Dokument nr. 123182/17 

 

Godkendt, men det bliver en betinget bevilling, idet stifterne selv skal 
betale solidarisk, hvis de har råderum til det. 

8. Tillægsbevilling - Personaletiltagskontoen 

Godkendt, men der skal kigges på, om det afsatte beløb fremover svarer 
udviklingen til folkekirkens behov på personaletiltagskontoen bl.a. 
vedrørende konflikthåndtering. 

9. Eventuelt 

Søren Abildgaard deltager i mødet d. 30. november på video. 

 


