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Referat af møde i budgetfølgegruppen 
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Dagsorden 

1 Godkendelse  

a) Dagsorden (dok. nr.85096/12) 

b) Referat fra mødet d. 6. juli 2012 i budgetfølgegruppen 
(dok.nr. 53775/12) 

2 Forberedelse af budgetsamråd 

 

[Budgetsamråd] 

 

3 Evaluering af budgetsamrådet 

 

4 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse 

Dagsorden blev godkendt.  

Referat blev godkendt.  

 

Ad2 Forberedelse af budgetsamråd 

Formanden spurgte, hvad emnerne var under punktet orientering. Det 
blev oplyst, at der i øjeblikket er  2 emner. Udvalget om folkekirkens 
styringsstruktur samt høring om udkast til lovforslag om provstestillin-
ger og provstiudvalg. Desuden bør budgetsamrådet oplyses om, at øko-
nomiloven er ændret siden sidst.  

Konsekvenserne af den afskaffede kompensation og den forventede nye 
skattelovgivning blev drøftet. Ministeriet anførte, at der tidligst kan 
begynde at blive regnet på tallene i oktober, men at de reelle effekter 
ikke bliver beregnet eller offentliggjort af Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet før juni 2013. Der er god grund til at forvente at udskrivnings-
grundlaget vil falde relativt meget og dermed kræve besparelser eller 
kirkeskatteforhøjelser. Årsagen til det overraskende høje udskrivnings-
grundlag i 2013 blev drøftet. 
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Ministeriet oplyste, hvorledes budgetforslag 2013 var planlagt præse n-
teret, herunder effekten på fællesfondens resultat af omplacering af 
præstepension til direkte præsteløn på finansloven. Det blev unde r-
streget, at dette ikke skal opfattes som en mulighed for, at øge præster-
nes forskellige vederlag, godtgørelser eller tillæg i forbindelse med lo-
kalløn.  De budgetmæssige konsekvenser af overgangen til ny løn for 
præster kendes endnu ikke, men der var enighed om, at hvis et stift har 
mange lønramme 34 præster vil dette belaste overgangen. Hvis alle 
præster går over på ny løn kan man forvente en ekstraomkostning på 
op til 10 mio. kr. Det blev påpeget, at den allerede udmøntede studieor-
lov for næste år vil have konsekvenser.  

Ministeriet oplyste, at det forventes at budgetfølgegruppen vil modtage 
en ansøgning fra Arbejdsmiljørådet ved Landsforeningen af Menigheds-
råd om finansiering af en vejledning om skimmelsvamp i folkekirkens 
bygninger. Flere medlemmer oplyste, at de var bekendt med et ønske 
om en sådan vejledning. Der var enighed om, at en ansøgning kan be-
handles på næstkommende møde såfremt gruppen modtager en ansøg-
ning. 

 

Udviklingsfondens og dens eventuelle fokusområde for 2013 blev kort 
drøftet. 

Biskoppernes planer om et større og målrettet projekt med henblik på 
at sætte fokus på påsken blev drøftet herunder vanskeligheden ved en 
effektmåling af den type projekter, succeskriterier samt ikke mindst 
eventuelle omkostningers betydning i en tid, hvor der drøftes kirkeluk-
ninger 

 

[Budgetsamråd] 

 

Ad 3 Evaluering af budgetsamråd 

Gruppen var enig om, at mødet var godt og konstruktivt, og at indven-
dingerne til budgetønskerne ”projekt sorggrupper” samt ”Et folkekirke-
ligt gratismagasin” bør indgå i overvejelserne om indst illingen til mini-
steren. Kommentaren til ”et gratismagasin” vil eksplicit indgå i indstil-
lingen til ministeren. Det vil dog fortsat blive anbefalet, at ønsket ikke 
imødekommes med samme begrundelse, da effekten af et sådant maga-
sin er tvivlsom.  Et medlem af budgetsamrådet havde anført, at ”projekt 
Sorggrupper” kan medvirke til, at sundhedsmyndighedernes opfattelse 
af præsternes rolle i forbindelse med sorgarbejde, herunder katastrofer 
og ulykker, ændres. I dag er der en tendens til at opfatte præsternes 
indsats ved sorgbearbejdelse som udelukkende religiøs og ikke sund-
hedsfaglig. Budgetfølgegruppen er enig om, at dette ikke er et uvæsen-
ligt argument. Det ændrer ikke ved, at projektet mangler en forankring i 
en organisation, hvis arbejdet skal udmøntes i noget blivende og ikke 
kun en evaluering af den allerede eksisterende lokale indsats på områ-
det. Derfor var der enighed i gruppen om, at bibeholde den oprindelige 
anbefaling om, at projektet bør knyttes til et videns- og studiecenter, 
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som kan være garant for projektets kvalitet. Herved bliver projektet 
også prioriteret på lige fod med andre relevante projekter. Det blev på-
peget, at da det er tvivlsomt, om der vil blive foretaget ansætteler i cen-
teret allerede i 2013, kan centeret i givet fald anvende den nuværende 
2013 bevilling til at igangsætte projektet. 

Budgetfølgegruppens drøftelse af budgetsamrådets bemærkninger om 
budget 2013 skal oplyses til budgetsamrådet i et brev fra formanden. 

 

Ad 4 Eventuelt 

Et medlem ønskede, at budgetfølgegruppen bør drøfte den fremtidige 
økonomi i fællesfonden. Det blev besluttet, at mødet d. 29. november 
2012 foreløbigt reserveres til dette formål. 

 

[Næste møde er den 3. oktober 2012] 


