
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 16. januar 2014, kl. 10.00-14.00  

 

Referat af møde i budgetfølgegruppen 

Deltagere: 

Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus 
Kerrn-Jespersen, Signe Malene Berg (repræsentant for Præsteforeningen, un-
der punkt 4), Eva Tøjner Götke (repræsentant for Præsteforeningen, under 
punkt 4), Anna Sophie Wiese, Helene Majbritt Harslett Petersen (under punkt 
4), Martin Løvenkjær-Pearson (referent)  

Dagsorden 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

 Referat fra seneste møde 

2. Orientering 

 Status for resultataftaler 2014 

 Udmøntning af afsatte midler til centerdannelsen 

3. Forberedelse/drøftelse af punkt 4 

 

4. Ansøgninger til Folkekirkens Udviklingsfond 

Præsteforeningens repræsentanter (Signe Malene Berg og Eva Tøjner 
Götke) deltager. Materiale er tidligere udsendt med Post Danmark. 

5. Overførsel af drift til løn – Fyens Stift 

Fyens Stift har i løbet af 2013 afsluttet to barselsorlovs. Stiftet har i den 
forbindelse haft lønudgifter på i alt 71.000 kr.  Stiftet anmoder på den 
baggrund om tilladelse til, at et eventuelt overskud på driften kan over-
føres til stiftets lønbevilling. Budgetfølgegruppen skal drøfte, om den vil 
indstille dette. 

6. Ændring af betingelser for Folkekirkens Forsikringsordning samt fæl-
lesfondsfinansiering af to forsikringsområder (Materiale vedlagt) 

 Budgetfølgegruppen skal drøfte, om fællesfonden skal overtage 
60 pct. af finansieringen af arbejdsskadeforsikringerne på samme 
måde som lønnen. I den nuværende ordning finansierer depar-
tementets driftsbevilling præsters eventuelle arbejdsskader med 
100 pct. 

 Ministeriet har undersøgt, hvorledes beredskabspræster kan 
dækkes ved udsendelse til udlandet. Det er ministeriets opfattel-
se, at disse præster også kan dækkes under statens selvforsik-
ringsordning.  

 Opdatering af forsikringsbetingelserne for ting- og brandskade 

7. Eventuelt  

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 
KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato: 5. februar 2014 

Dokument nr. 6754/14 

c/o Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke 
1. Kontor 
Sagsbehandler 
mblp 

 

[kl. 11-13] 
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Ad 1) Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt.  

Referat blev godkendt. Ministeriet oplyste, at den på seneste møde vedtagne 
indstilling om tillægsbevilling til dialogaftaler i Aalborg Stift ikke blev frem-
sendt til ministeren. Aalborg stift trak ansøgningen. Ministeriet oplyste, at den 
besluttede hensættelse af mindreforbruget i 2013 på delregnskab 2 til pensi-
onsforpligtigelsen ikke blev gennemført. Det er ministeriets opfattelse at det vil 
være mere hensigtsmæssigt at foretage hensættelsen i 2014, som et led i resul-
tatdisponeringen af fællesfondens resultat for 2013. beløbet vil komme til 
fremstå som en reserveret del af egenkapitalen i årsrapporten for 2013. Bud-
getfølgegruppen var enig i beslutningen. 

 

Ad 2) Orientering 

 Ministeriet orienterede om status på resultataftaler. Alle aftaler var un-
derskrevet inden årsskiftet. Det var aftalt, at der ikke blev lavet aftaler 
for FUV, da hovedfokus er, at den ”nye” organisation kommer i drift. 
FUV skal lave en udviklingsplan, der bl.a. har som mål, at man kan indgå 
en resultataftale for 2015. Dette arbejde er i gang. Det er aftalt fælles-
mål for stifterne samt individuelle mål for de fungerende centre. 

 Ministeriet oplyste, at stifterne har søgt om udmøntning af reserven til 
opgaver afledt af centerdannelsen. Ansøgningen behandles. 

 

Ad 3) Forberedelse/drøftelse af punkt 4 

Budgetfølgegruppen drøftede ansøgningerne til Den folkekirkelige U d-
viklingsfond og proces for behandling af ansøgningerne.  

 

Ad 4) Ansøgninger til Folkekirkens Udviklingsfond 

Repræsentanterne fra Den Danske Præsteforening samt budgetfølgegruppen 
drøftede ansøgningerne til Den folkekirkelige Udviklingsfond. Budgetfølge-
gruppen udformer en indstilling til ministeren. 

 

Ad 5) Overførsel af drift til løn – Fyens Stift 

Budgetfølgegruppen var enig om, at indstille en overførsel af driftsmidler til 
lønmidler i Fyens Stift med henblik på finansiering af lønomkostninger til af-

slutning af to barselsorlove. 

 

Ad 6) Ændring af betingelser for Folkekirkens Selvforsikringsordning samt 
fællesfondsfinansiering af to forsikringsområder  

Budgetfølgegruppen drøftede en eventuel ændret finansiering af arbejdsskade-
forsikringer.  Præster er statsansatte, og dermed er de omfattet af statens for-
sikringsordning. Budgetfølgegruppen var enig om, at det ikke er holdbart, at 
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departementets finanslovsbevilling skal dække den fulde udgift såfremt ord-
ningen anvendes i lyset af den delte finansiering af stillingerne. Derfor bør fæl-
lesfonden i overensstemmelse med finansieringen af løn på præstebevillingen 
dække 60 pct. Et medlem påpegede, at fællesfondspræster og lokalfinansierede 
præster ikke modtager refusion fra staten. Da de enkelte fællesfondspræster 
ikke kan identificeres, drøftede gruppen muligheden for, at man anvendte en 
teoretisk beregning, hvor statens andel nedsættes svarende med andelen af 
fællesfondspræster. En tilsvarende model kan anvendes for de lokalt finansie-
rede præster. Begge præster er statsansatte, og derfor er de omfattet af forsik-
ringsordningen. Det vil kun være finansieringen som justeres. Det blev beslut-
tet, at ministeriet udarbejder et oplæg. 

 

Budgetfølgegruppen drøftede en tilsvarende model for beredskabspræster, 
hvor disse vurderes også at være omfattet af statens selvforsikringsordning. I 
krigs- og katastrofeområder vil de derudover være omfattet via hjemmel i fi-
nansloven for Forsvarsministeriet henholdsvis Finansministeriet. Ministeriet 
vil høre Finansministeriet, om de er enige i tolkningen. 

 

Budgetfølgegruppen var enig om, at det indstilles til ministeren, at forsikrings-
betingelser ændres jf. det udsendte materiale (dok. nr.  2410/14). Ændringerne 
vil ikke få økonomisk betydning for fællesfonden, da ordningen hviler i sig selv, 
men det vil stille menighedsråd bedre i tilfælde af skybrud og stormflod. Så-
fremt ministeren vedtager forslaget, kan ministeriet opdatere betingelser og 
vejledning i Forsikringshåndbogen, og gøre dem tilgængelige på Den Digitale 
Arbejdsplads. Det blev desuden besluttet, at der indføres en gradueringsmodel 
for fastsættelse af erstatning for rørskader på baggrund af rørenes alder. 

 

Ad 7) eventuelt  

Ribes ansøgning om udmøntning af det afsatte budget til bispevalg og –vielse 
blev drøftet. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at et eventuelt 
mindreforbrug tilfalder fællesfondens resultat.  

 

[Næste møde er den 26. februar 2014 i Ministeriet for Ligestilling og Kirke ] 


