
REFERAT

Møde den 7. oktober 2020 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 07-10-2020 kl. 09:30

Deltagere:

Afbud:

 

1 - Godkendelse af dagsorden
 

Referat:Dagsorden	blev	godkendt.
2 - Orientering og siden sidst
Siden sidst:
- Tillægsbevillingsansøgningen fra Københavns Stift til at dække udgifter til advokatbistand er godkendt af
ministeren.
 
Orientering:
- Corona-status.
- Forventede, kommende tillægsbevillinger.
- Status for processen med lovforslag.

Referat:Tillægsbevillingen	vedr.	Københavns	Stifts	udgifter	til	Kammeradvokatens	advokatbistand,	der	blevbehandlet	på	sidste	møde,	er	godkendt	af	ministeren.Lovprogrammet	blev	offentliggjort	i	går.	Der	er	fire	forslag	på	programmet	fra	Kirkeministeriet.
Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 7. oktober 2020 - Budgetfølgegruppen (2020 - 4850) Bilag: Tillægsbevillinger pr. 1. oktober 2020

3 - Ønske om at rykke mødet i budgetfølgegruppen den 25. november.
Foreslåede datoer: 
2. december, 4. december, 10. december, 11. december.

Referat:Det	blev	præciseret,	at	det	er	mødet	i	november	2021,	der	ønskes	flyttet.	Mødet	blev	flyttet	til	onsdag	d.8.	december	2021.
4 - Godkendelse af referater fra budgetfølgegruppemøder og budgetsamråd den 17. september
 



Referat:Der	var	ingen	bemærkninger	til	referatet	fra	budgetfølgegruppemødet.Referatet	fra	budgetsamrådet	blev	godkendt	med	mindre	justeringer.
Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 7. oktober 20
20 - Budgetfølgegruppen (2020 - 4850)

Bilag: Referat fra møde i budgetfølgegruppen d. 17. sept., Revideret udkast til referat fra 
budgetsamrådet den 17. september (TL og AKAP pr. 5. oktober)

5 - Afgivelse af høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forsøg i folkekirken
Budgetfølgegruppens fælles høringssvar udarbejdes den 7. oktober.
Der er høringsfrist den 11. oktober.

Referat:Budgetfølgegruppens	svar	på	høringen	blev	drøftet.	Budgetfølgegruppen	har	ingen	bemærkninger	tillovforslaget.
Sag: LOVSAG- Høring over udkast til lov om ændring af lov om forsøg i f
olkekirken (2020 - 4853)

Bilag: Aktdokument, Høringsbrev, Lov om ændring af lov om forsøg i f
olkekirken, Høringsliste

6 - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende eventuel ny finansieringsmodel for Forsikringsenheden
 

Referat:Det	blev	drøftet,	om	det	var	muligt	sideløbende	at	se	på	den	samlede	finansiering	af	ordningen	medhenblik	på	udligning	af	bidragene	relativt	til	risici.	Det	blev	besluttet	at	se	på	en	ny	finansieringsmodelfor	Forsikringsenheden	i	første	omgang.	Så	kan	man	eventuelt	se	på	denne	mere	principielledimension	i	en	anden	omgang,	da	en	aktuarmæssig	revurdering	af	skadesmønster	og	tilsvarendebidragsbehov	er	meget	ressourcekrævende.Sammensætningen	af	arbejdsgruppen	blev	ligeledes	drøftet.	Her	blev	det	præciseret,	at	de	2repræsentanter	fra	provstierne	består	af	en	provst	og	en	læg	formand	for	et	provstiudvalg.	Endeligblev	det	aftalt	at	tilbyde	biskopperne	repræsentation	i	arbejdsgruppen,	uanset	at	der	i	først	række	erfokus	på	tekniske	overvejelser	om	optioner	og	eventuelt	om	en	aktuarmæssig	genberegning.Ministeriet	reviderer	udkastet	til	kommissorie.
Sag: Kommissorium - Arbejdsgruppe om finansiering af folkekirkens f
orsikringsordning (2020 - 5048)

Bilag: Aktdokument, Kommissorium for arbejdsgruppe om finansiering a
f folkekirkens forsikringsordning

7 - Budgetopfølgning for fællesfonden i 2. kvartal
 

Referat:Ministeriet	orienterede	om,	at	den	største	usikkerhed	på	nuværende	tidspunkt	omhandler	præsternesindberetning	af	afholdt	ferie.	FLC	har	igangsat	en	opfølgning.Det	blev	bemærket,	at	pensionsregnskabet	har	et	merforbrug	på	grund	af	manglende	opkrævninger,hvilket	giver	nogle	lokale	styringsmæssige	udfordringer.	Det	blev	ligeledes	bemærket,	at	ingen	afstifterne	eller	institutionerne	havde	ønsket	at	genforhandle	resultataftalerne,	hvilket	de	fik	tilbudt	pågrund	af	Corona.	Man	har	valgt	at	lade	den	manglende	resultatopfyldelse	som	følge	af	Corona	slåigennem	på	målopfyldelsen.
Sag: FF20 - Budgetopfølgning - Generelt - 2. kvartal (2020 - 
3137)

Bilag: FF20 - Budgetopfølgelse - 2. kvartal - Kommentarer til den konsoliderede opf
ølgning

8 - Indstilling om udmøntning af omprioriteringsmidler i 2021



Til brug for drøftelsen af omprioriteringsmidlerne i 2021 vedlægges i bilagene en kopi af mailen sendt af
Klaus Kerrn-Jespersen den 27. september 2020 om den lovlige anvendelse af stiftsbidraget, en business case
for Bibliarium (Bibliarium Appendix) samt et udkast til indstillingsnotatet om udmøntning af
omprioriteringsmidlerne.

Referat:Ansøgningerne	til	omprioriteringsmidlerne	i	2021	blev	drøftet.Drøftelserne	fortsætter	på	mødet	i	budgetfølgegruppen	onsdag	den	21.	oktober	2020.Ministeriet	blev	opfordret	til	at	se	på	muligheden	for,	at	anlægsprojekter	ved	de	Døves	Kirke	skalvaretages	af	koordineringsudvalget	for	døvemenighederne	og	finansieres	af	en	samlet	bevilling	tildøvemenighederne	på	samme	måde	som	driftsbevillingen.	Dette	svarer	bedre	til	fremgangsmåden	iandre	provstiudvalg.
Sag: FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Københavns Stift - An
søgning om Bibliarium (2020 - 2540)
FF21 - Omprioriteringspuljen 2021 - Indstillingsnotat (2020 - 49
24)

Bilag: Aktdokument, Bibliarium_Appendix_A4_G_Sept17_72dpi, Udkast til inds
tillingsnotat vedr. Omprioriteringspuljen 2021

9 - Eventuelt
 

Referat:Der	var	ingen	bemærkninger	til	punktet	eventuelt.
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