
REFERAT

Møde den 11. marts 2021 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 11-03-2021 kl. 10:00

Deltagere:

Afbud:

Møderne blev afholdt kl. 10.00-11.00 og kl. 13.15-13.45.

Mødet blev afholdt virtuelt via Microsoft Teams.
 
Deltagere:
Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift.
Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd.
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening.
Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift.
Christian Dons Christensen, Departementschef.
Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet.
Niels Bækgård, fuldmægtig Kirkeministeriet.
Ann-Kathrine Duncan Pedersen, fuldmægtig Kirkeministeriet.

1 - Godkendelse af dagsorden
 

Referat:
Dagsorden blev godkendt.

2 - Siden sidst og orientering
 

Referat:
Ministeriet orienterede om, at indstillingerne om tillægsbevilling til advokatbistand i forbindelse med EU-
udbud af provstirevision og til styrkelse af Konfirmandcenteret ligger til godkendelse hos ministeren.
3 - Forberedelse af budgetsamråd
 

Referat:
Budgetfølgegruppen forberedte budgetsamrådet.

4 - Eventuelt
 



Referat:
Der var ikke yderligere til eventuelt.

5 - Budgetsamråd kl. 11.00-?
Der er udarbejdet en særskilt dagsorden for budgetsamrådets første møde i 2021.
Der udarbejdes et særskilt referat herfor.

Referat:
Mødet i budgetsamrådet blev afholdt kl. 11.00-13.15.

6 - Opfølgning på budgetsamråd
Under dette punkt skal der følges op på valg af indsatsområde for Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2022.

Referat:
Udviklingsfonden.
Budgetfølgegruppen noterede sig, at der blandt budgetsamrådsmedlemmerne var fortalere for både
indsatsområdet Klimaet og Kirken og indsatsområdet Trivsel efter nedlukning. Budgetfølgegruppen besluttede
på den baggrund og efter yderligere drøftelser at indstille til kirkeministeren, at begge temaer skal være
indsatsområder for Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2022.

Det blev aftalt, at ministeriet forelægger indstillingen for ministeren uden yderligere høring af
budgetfølgegruppen.

Klimaet	og	Kirken	omdøbes	dog	til	Kirken	og	den	grønne	omstilling	for	at	favne	bredere,	og	idet	derlægges	yderligere	vægt	på	samskabelsestankegangen,	prioritering	af	partnerskaber	med	eksterneaktører	samt	inddragelse	af	frivillighed	i	beskrivelsen	af	begge	indsatsområder.
Et medlem af budgetsamrådet havde foreslået, at Udviklingsfonden anvendtes til at iværksætte en analyse af
nedlukningens konsekvenser for folkekirken. Budgetfølgegruppen var enige om, at en sådan analyse hører til i
et andet regi, da tilsagn fra Udviklingsfonden gives til lokale aktører, som ikke har en bevilling på
fællesfonden. I den forbindelse, blev det drøftet, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter den 11.
november 2020 udgav rapporten ”Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen.
Folkekirkens håndtering af Coronaperioden i foråret 2020".  

Det blev endelig drøftet, hvordan Udviklingsfonden kan promoveres bedre, så flere får kendskab til
muligheden for at søge denne.

7 - Eventuelt
 

Referat:
Der var ikke yderligere til eventuelt.
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