
REFERAT

Møde den 9. oktober 2018 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 09-10-2018 kl. 10:30

Deltagere: Ingeborg Lindegaard Grynderup, Klaus Kerrn-Jespersen, Jonas Lundsgaard
Palmstrøm, Christian Dons Christensen

Afbud:

 

1 - Godkendelse af dagsorden
 

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.
 
Budgetfølgegruppens næste periode drøftes under eventuelt. 

2 - Orientering
Siden sidst
Opfølgning på referat 

Referat:
Formanden orienterede om dagsordenspunkterne.
Seneste mødes referat blev gennemgået, og der blev foretaget en rettelse.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 9. oktober 2018 -
Budgetfølgegruppen (2018 - 3170)

Bilag: Møde den 13. september 2018 - Budgetfølgegruppen - referat -
28-09-2018 141538

3 - Opfølgning på budgetsamråd og referat
 

Referat:
Budgetfølgegruppen gennemgik udkastet til referatet fra budgetsamrådet den 13. september.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 9. oktober 2018 -
Budgetfølgegruppen (2018 - 3170)

Bilag: Møde den 13. september 2018 - Budgetsamråd - referat - 28-
09-2018 141626

4 - Budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om omprioriteringspuljen 2019
Vedlagt er sekretariatets udkast til indstilling.

Referat:
Budgetfølgegruppen vedtog indstillinger til ministeren om ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2019.

Sag: Omprioriteringspuljen 2019 - oversigt (2018 - 1022) Bilag: Indstillingsnotat om omprioriteringpuljen 2019



5 - Plan for opfølgning på pensionsberegningen
 

Referat:
Budgetfølgegruppen drøftede handlingsplanen og tiltrådte den.

Sag: Proces for fællesfondens pensionsregnskab forud for budget 2020
(2018 - 3208)

Bilag: Proces for fællesfondens pensionsregnskab forud for
budget 2020

6 - Det Mellemkirkelige Råds oplæg til analyse af migrantområdet
 

Referat:
Budgetfølgegruppen drøftede udkastet til indholdet af budgetudredningen og tiltrådte den.

Sag: FF18 - Budgetudredning af migrantarbejde i folkekirken (2018 - 3239) Bilag: FF18 - Udkast til indhold af budgetudredning

7 - Tillægsbevilling - Selskabet for Kirkelig Kunst
 

Referat:
Budgetfølgegruppen indstillede, at ansøgningen imødekommes.

Sag: Henvendelse - Selskabet for Kirkelig Kunst - Ansøgning
om ekstraordinært tilskud (2018 - 3044)

Bilag: Tillægsbevilling 2018 - Selskabet for Kirkelig Kunst - 86.204 kr,
Tillægsbevilling - Indstillig og ansøgning - Selskabet for Kirkelig Kunst

8 - Tillægsbevilling - dækning af lønudgifter i stifter og centre
 

Referat:
Budgetfølgegruppen indstillede, at ansøgningen imødekommes, idet ministeriet opfordres til at sikre at
tillægsbevillingen kun dækker det nødvendige behov.

Sag: Tillægsbevilling - Dækning af
lønudgifter i stifter og centre (2018 - 3240)

Bilag: Tillægsbevilling - Dækning af lønudgifter i stifter og centre, Lønudgifter i stifter og centre
2018, Prognose lønomkostninger stiftsadministrationer september 2018

9 - Tillægsbevilling - Københavns stift - midler til Rigshospitalet
 

Referat:
Budgetfølgegruppen indstillede, at ansøgningen imødekommes. 

Sag: Henvendelse - Københavns Stift - tillægsbevillng for 2018 til
Rigshospitalet (2018 - 3281)

Bilag: FF18 - Indstilling - Københavns stift - tillægsbevilling for 2018
til Rigshospitalet

10 - Eventuelt
 

Referat:
Kirkeministeriet sender snarest breve ud angående nyudpegning til den kommende medlemsperiode i
budgetfølgegruppen.


