
REFERAT

Møde den 17. september 2020 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 17-09-2020 kl. 10:00

Deltagere:

Afbud:

Deltagere:
Tine Lindhardt
Peter Birch
Søren Abildgaard
Jette Margrethe Madsen
Christian Dons Christensen
Klaus Kerrn-Jespersen
Ann-Kathrine Duncan Pedersen

Deltagere via Skype:
Ingeborg Lindegaard Grynderup
Mads Andersen

Mødet består af et formøde kl. 10.00-10.50 inden budgetsamrådet kl. 11.00-15.00, samt et eftermøde kl.
15.00-16.00.

 

1 - Godkendelse af dagsorden.
 

Referat:
 Dagsorden	blev	godkendt.
2 - Tillægsbevillingansøgning fra Københavns Stift til dækning af udgifter til advokatbistand.Københavns	Stift	søger	om	159.568,75	kr.	til	at	dække	omkostningerne	til	Kammeradvokatens	bistandi	forbindelse	med	en	personalesag.Ansøgningen	kan	finansieres	af	generel	reserve,	som	medio	september	er	på	5,1	mio.	kr.
Referat:
Det blev besluttet at indstille til ministeren, at ansøgningen imødekommes.

Sag: FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Københavns Sti
ft - Udgifter til Kammeradvokaten (2020 - 3611)

Bilag: Fra Københavns Stift. Ansøgning om tillægsbevilling fra fællesfonden til dækning af 
udgifter til advokatbistand. Endelig udgave., Bilag. Ansøgning om tillægsbevilling

3 - Forberedelse af budgetsamråd.



 

Referat:
Budgetfølgegruppen forberedte budgetsamrådet.
Budgetfølgegruppen og ministeriet aftalte forslag til den videre proces med at nedsætte en arbejdsgruppe til at
udarbejde en ny finansieringsmodel for Forsikringsenheden.
Budgetfølgegruppen kommenterede udkast til notatet om fællesfondens budget 2021.

4 - Budgetsamrådet afholdes kl. 11.00-15.00.
 

Referat:
Se selvstændigt referat.  

5 - Budgetfølgegruppens opsamling på møde i budgetsamrådet.
 

Referat:
Budgetfølgegruppen samlede op på stiftsrådsrepræsentanternes holdninger til ansøgningerne til
omprioriteringsmidlerne 2021.

Budgetfølgegruppen var positive over for, at det virkede som om, der havde været nogle gode drøftelser i
stiftsrådene, som kan tages med ind i det videre arbejde.

Det blev bl.a. på baggrund af drøftelserne i budgetsamrådet aftalt, at stiftskontorchef Jette Margrethe Madsen
tager initiativ til at få ansøgerne bag ansøgning 1 "Synliggørelse af folkekirken som arbejdsplads for teologer"
og ansøgning 3 "Bliv Præst" til at foretage en koordinering af de to indsatser, så budgetfølgegruppen også vil
kunne tage stilling til én samlet ansøgning eller mere koordinerede ansøgninger.

Det blev aftalt, at budgetfølgegruppen kan afholde et ekstra møde den 21. oktober kl. 8.00-10.00 via Skype,
såfremt der er behov herfor.

6 - Eventuelt.
 

Referat:
Der blev ikke tilføjet noget under eventuelt. 
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