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Referat
Før budgetsamråd

1. Godkendelse

 Dagsorden

Ingen kommentarer.

 Referat fra seneste møde

Det blev besluttet, at referatet skal være kort.

2. Orientering

 Siden sidst

 Opfølgning på referat

3. Forberedelse af budgetsamråd

Tidsplanen for budgetsamrådet blev gennemgået. Desuden hvilke 
emner, hvert punkt indeholder, samt hvem, der gennemgår dem.

Efter budgetsamråd

4. Evaluering af mødet med budgetsamrådet

Det blev aftalt, ministeriet udarbejder et notat om udviklingsfonden 
inklusive en indstilling til ministeren og sender det til 
budgetfølgegruppen.

Det skal drøftes hvilke emner, der skal på årets første budgetsamråd, 
sådan at man får nogle gode diskussioner og får det ud af møderne, som 
de er beregnet til. Desuden blev det aftalt at overveje, hvordan man kan 
understøtte stiftsrepræsentanternes drøftelser i stiftsrådene.

Der blev efterlyst en gennemgang af præstebevillingen, hvad den kan 
bruges til, og hvem, der har beslutningskompetence i forhold til den.
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Desuden skal det overvejes, hvordan evt. projekter, som giver stifterne 
flere penge i 2018, skal håndteres, når der samtidig kommer en 
budgetanalyse af stifterne. Midlertidige bevillinger kan være en løsning. 
Det blev aftalt, at drøfte det på mødet den 22. juni.

5. Anlægspuljen – Mødelokale i Haderslev stift

Det blev besluttet at indstille ansøgningen til ministeren, idet 
finansieringen af dette og lignende projekter vil blive ændret, hvis man 
beslutter at indføre en ”huslejemodel” for fællesfondens institutioner. 
Ministeriet arbejder sammen med Folkekirkens Administrative 
Fællesskab på et forslag.

6. Eventuelt

Der blev orienteret om, at ministeriet arbejder på et bevillingsbrev til 
kirkemusikskolen i Roskilde, idet ministeren har tiltrådt køb af en ny 
bygning. 


