
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 26. november 2013, kl. 10.00-11.00, Telefonmøde  

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Inge Lise Pedersen, Helle Samson, Klaus 
Kerrn-Jespersen. Sekretariat: Anna Sophie Wiese, Martin Løvenkjær-Pearson 
(referent) 

Dagsorden 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

 Referat fra seneste møde 

 

2. Orientering 

 Høringssvar på debatoplæg om folkekirkens styre i fremtiden 
(Vedlagt) 

 Feriepenge til tjenestemænd under CFU´s område 

 

3. Ansøgning om tillægsbevilling til Ålborg Stift. 

Drøftelse af indstilling om tillægsbevilling til forsøg med dialogaftaler i 
Ålborg Stift (fremsendes). 

 

4. Tillægsbevilling - Hensættelser til pensionsforpligtigelsen til tjeneste-
mandsansatte kirkefunktionærer 

Fællesfonden har i flere år udvist et – til tider - betydeligt større resul-
tat end budgetteret. Stifterne, IT-kontoret m.fl. har videreførselsadgang 
mellem budgetår, men en række bevillinger falder tilbage i fællesfon-
dens ”kasse”. For så vidt angår den del, hvor der ikke er videreførelses-
adgang skal det drøftes, hvorledes det skal indstilles til ministeren, at 
disse midler kan anvendes til hensættelser til pensionsforpligtigelsen 
til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.  

Ministeriet vil med udgangspunkt budgetopfølgningen for 3. kvartal 
(fremsendes senere) redegøre for mulighederne. 

 

5. Eventuelt. 
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Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt. Formanden bemærkede, at mødemateriale var ud-
sendt temmelig sent. Referenten tog dette til efterretning. Ellers ingen be-
mærkninger. 

Referat blev godkendt uden bemærkninger 

 

Ad 2 Orientering 

 Ministeriet orienterede om høringsnotatet om Debatoplæg om folke-
kirkens styre i fremtiden. Debatoplægget blev kort drøftet. 

 Formanden redegjorde for status på Påskeprojektet, herunder at Pro-
jektet er overdraget til biskopperne og sekretariatet. Bevilling vil derfor 
blive omplaceret og administreret af Århus Stift. 

 Ministeriet oplyste, at CFU generelt har stævnet flere ministerier, her-
under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Sagen vedrører feriepenge til 
tjenestemænd under CFU’s område, som er fratrådt tidligst 5 år før EF-
domstolens dom af 20. januar 2009, og som i kraft af den nu ophævede 
§17 i ferieaftalen ikke har fået udbetalt feriegodtgørelse under sygdom 
før afsked pga. sygdom. 

 Ministeriet redegjorde kort for Rigsrevisionens beretning om fælles-
fondens regnskab for 2012. Der er fulgt op på alle anbefalinger fra Rigs-
revisionen, der primært drejede om opdatering af Folkekirkens Admi-
nistrative Fællesskabs serviceaftaler med de øvrige stifter og institutio-
ner. 

 Det blev oplyst, at ministeren ikke fremsætter lovforslag om biskoppers 
afgangsalder. 

 

Ad3 Ansøgning om tillægsbevilling til Ålborg Stift.  

Ministeriet redegjorde for ansøgning fra Aalborg Stift om midler til gennemfø-
relse af et forsøg med dialogaftaler i stiftet. Dialogaftalerne er en skriftlig aftale 
mellem biskoppen og den enkelte provst. Aftalen sætter retning og mål for det 
kirkelige liv i stiftet og det pågældende provsti. Der søges om 90.000 kr. 

Budgetfølgegruppen drøftede projektet, herunder spørgsmålet om provstiud-
valgenes rolle. Der var enighed om, at forsøget svækkes, såfremt ikke provstens 
fulde opgaveportefølje inddrages dvs. den gejstlige såvel som relationen til 
provstiudvalget. Det blev aftalt, at tillægsbevillingen indstilles til ministeren, og 
at ministeriet vil kontakte ansøger for at tydeliggøre sammenhængen til prov-
stens opgaver i provstiudvalget. 
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Ad 4 Tillægsbevilling - Hensættelser til pensionsforpligtigelsen til 
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer 

Formanden bemærkede, at budgetfølgegruppen allerede ved flere lejligheder 
havde drøftet pensionsforpligtigelsen, og at gruppen var enig om, at der skulle 
findes en løsning. Da det nu forventes, at bl.a. præstebevillingen vil udvise et 
mindreforbrug, er det en oplagt mulighed. 

Et mindreforbrug på præstelønsbevillingen tilfalder fællesfondens kasse i øje-
blikket. Da en kasseopbygning ikke længere er nødvendig, er det ikke hen-
sigtsmæssigt. En del af årsagsforklaringen til mindreforbruget er, at der er 
kommet flere unge præster, samt at der budgetteres med fuld stillingsbesæt-
telse.  Ministeriet påpegede, at der har været røster fremme om, at mindrefor-
bruget burde anvendes til lokalløn. Der var enighed om, at et mindreforbrug 
ikke automatisk skal eller bør udmønte sig i mere løn til en faggruppe. Både 
overenskomstmæssigt og politisk er dette ikke en mulighed. Det blev anført, at 
de nye overenskomster snart vil betyde, at de nye ”billige” præster vil stige 
hurtigt og der vil blive behov for midlerne. Et medlem spurgte, om det forven-
tede mindreforbrug er inklusive lokalløn, hvilket ministeriet bekræftede. 

Det blev besluttet, at ministeriet skal udarbejde et udkast til indstilling. Indstil-
lingen skal redegøre for, hvorledes en tillægsbevilling og hensættelse til pensi-
onsforpligtigelsen til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer teknisk gen-
nemføres. 

 

Ad 5) eventuelt   

Ministeriet for Ligestilling og Kirke oplyste, at der forventes et merforbrug på 
puljen til personalemæssige tiltag som konsekvens af nogle enkelsager. Budget-
følgegruppen drøftede bevillingens formål samt den tidligere formålsudvidelse, 
hvor puljen i nogle tilfælde kan finansiere lovpligtige arbejdsmiljøundersø-

gelser. Det blev besluttet, at indstille en tillægsbevilling på 150.000 kr. Det 

blev endvidere aftalt, at ministeriet anmoder Fyens Stift om oversigt over den 

hidtidige anvendelse fordelt på formål og år. I forbindelse med budgetpro-

cessen havde Århus Stift ansøgt om at omplacere driftsmidler til løn med 

henblik på at insource nogle serviceopgaver. Ministeriet bemærkede, at det 

ikke har indvendinger til den pågældende omplacering. Der var enighed om 

at indstille en tillægsbevilling til stiftets løn finansieret af stiftets driftsbevil-

ling. 

 

[Næste møde er den 16. januar 2014 i Ministeriet for Ligestilling og Kirke ] 


