
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 21. maj 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, Martin Løvenkjær-Pearson (referent)  

Dagsorden 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

 Referat fra seneste møde 

 

2. Orientering 

 Status for lovgivning 

 Budgetopfølgning 1. kvartal 2014 

 

3. Omprioriteringspulje 2015 

Budgetfølgegruppen skal drøfte ansøgninger til omprioriteringspuljen 
(1. behandling). Materiale udsendes fysisk. 

 

4. Indsatsområder for Den folkekirkelige Udviklingsfond 2015 

Budgetfølgegruppen skal drøfte om den vil forslå ministeren et speci-
fikt indsatsområde(r) for 2015. Vedlagt som bilag er et af økonomikon-
toret udarbejdet oplæg, hvor sidste års indsatsområde Diakoni er ind-
stillet og ”kirken på landet ” er indstillet som et nr. to område.  

 

5. Eventuelt. 

Dato:  

Dokument nr. 86855/10   

Kirkeministeriet 
KM-1 
Sagsbehandler 
Jan Madsen 

 

Dato:23. maj 2014 

Dokument nr. 62242/14 

c/o Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke 
1. Kontor 
Sagsbehandler 
mblp 
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Dokument nr. 62242/14 

 

Ad 1) Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt. Ministeriet havde tre punkter til eventuelt. 

Referat blev godkendt.  

 

Ad 2) Orientering 

 Ministeriet orienterede, om at man var ved at nedsætte udvalget, der 
skal vurdere kirkegårde, hvis disse skal tages ud af brug, og at man ar-
bejder videre med, hvad der skal ske med middelalderkirker, der tages 
ud af brug på baggrund af en konkret henvendelse fra et provsti. 

 Ministeriet har forberedt sig på mange svar i forbindelse med høring 
om betænkning 1544.  

 Ministeriet oplyste, at der bortset fra præstebevillingen ikke forventes 
afvigelser i 1. kvartal i forhold til budget 2014.  

 Ministeriet redegjorde for overvejelserne for den fremtidige struktur 
og proces for budgetopfølgningen. Udgangspunktet for økonomistyring 
af fællesfonden er fortsat statens regler med de afvigelser som de sær-
lige forhold, som er gældende for folkekirkens fællesfond, kræver. 

 Formanden redegjorde for status på Påskeprojektet herunder om bog-
udgivelsen og planerne for en TV-produktion. 

 

Ad 3) Omprioriteringspulje 2015 

Budgetfølgegruppen behandlede de indkomne ansøgninger. Drøftelserne ind-
går i gruppens arbejdspapir, og den videre proces som vil udmunde i en indstil-
ling kirkeministeren. 

Behandlingen afledte dog nedenstående drøftelser. 

Gruppen var enig om, at indstille en tillægsbevilling til Folkekirkens Admini-
strative Fællesskab med henblik på, at der kan ansættes en økonomifuldmæg-
tig. Bevillingen bør svarer til den af stiftet anførte årlige udgift (inklusiv over-
head) til ”løskøbet” korrigeret for den reelle ansættelse i 2014. 

Flere ansøgninger afledte drøftelser af, hvorledes fremtidige bevillinger, der 
gives til nettostyrede enheder kan og bør gives, så de ikke afstedkommer nye 
”cigarkasser”. 

En ansøgning afledte en drøftelse af de forskellige behov for præsteuddannelse, 
den efterspurgte uddannelse, uddannelse set fra et stiftsstrategisk synvinkel 
samt finansiering og nuværende bevilling. 

Ministeriet oplyste, at der har været nødvendigt at indskærpe over for institu-
tioner mv., at det er bestyrelsen mv., som kan indsende budgetønsker og ikke 
den daglige leder. 

Ad 4) Indsatsområder for Den folkekirkelige Udviklingsfond 2015  

Budgetfølgegruppen drøftede tre mulige emner. Der var enighed om at Diakoni 
i lighed med 2014 bør indgå som et indsatsområde også i 2015. Skole-
kirkesamarbejde blev drøftet, men der var enighed om, at uanset hvorledes 
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indsatsområdet blev formuleret, ville det sandsynligvis munde ud i mange an-
søgninger til undervisningsmateriale mv., hvilket er uden for Den folkekirkelige 
Udviklingsfonds formål. Gruppen drøftede derpå skole-kirkesamarbejdet gene-
relt samt i konteksten af debatterne om konsekvenserne af skolereformen. 
Konklusionen var, at skole-kirkesamarbejdet fungerer fint de fleste steder og 
derfor ikke er relevant som et særligt indsatsområde. 

Der var enighed om, at et andet indsatsområde kunne være ”kirken på landet”.  
Indsatsområdet er dog i sin nuværende form for bredt formleret, bl.a. fordi de 
forskellige landssognes udfordringer er meget forskellige. Det bør derfor af-
grænses og defineres nærmere. Budgetfølgegruppen anmodede ministeriet om, 
med udgangspunkt i gruppens drøftelser, at udarbejde et udkast med mere 
konkrete vinkler i form af nogle temaer. 

 

Ad 6) eventuelt 

Ministeriet redegjorde for den økonomiske situation for Refugiet i Løgumklo-
ster. Gruppen drøftede refugiets organisering, udbud og målgruppe samt kon-
sekvenser og muligheder i den nuværende situation. Kirkeministeriet er invol-
veret i sagen og vil holde budgetfølgegruppen orienteret. 

Budgetfølgegruppen var enig om at indstille til ministeren, med udgangspunkt i 
den kgl. Bygningsinspektør anbefaling, at der gives en tillægsbevilling med 
henblik på renovering af Viborg stifts bispegård. Det er mest hensigtsmæssigt, 
at foretage den nødvendige renovering i forbindelse med et bispeskifte og in-
den den nye biskop flytter ind. Ministeriet udarbejder et udkast til indstilling til 
skriftlig behandling i gruppen. 

Det blev aftalt at aflyse mødt den 1. juli, men at medlemmerne er telefonisk til 
rådighed, såfremt det er nødvendigt at drøfte landskirkeskatten. 

 

[Næste møde er den 12. juni 2014 i Kirkeministeriet ] 


