
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 

Møde d. 22. februar 2018, kl. 10.30-14.00  

Deltagere 

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i 
Fyens Stift 

Christian Dons Christensen, 
Departementschef i Kirkeministeriet 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen, 
Formand Danmarks Provsteforening 

Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef 
Kirkeministeriet - Afbud 

Søren Abildgaard, Landforeningen af 
Menighedsråd 

Ingeborg Lindegaard Grynderup, 
referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet 

Elisabeth Aggerbeck, Stiftskontorchef i 
Ribe Stift 

Niels Bækgård, fuldmægtig, 
Kirkeministeriet 

Referat 

1. Godkendelse 

 Dagsorden 

Godkendt.  

Der blev nævnt, at det kan overvejes, om der er behov for to 
møder i februar. Eventuelt om det ene møde kunne holdes som 
et Skype-møde. 

 

2. Orientering 

 Siden sidst 

Departementschefen orienterede om, at ministeren har 
godkendt processen for opfølgning på analysen af 
stifterne (procesplan vedlagt). Tidshorisonten er en 
samlet plan til ministeren inden 1. maj 2019. Der vil 
være fire grupper (en styregruppe og tre 
arbejdsgrupper: Ledelse og kompetencer; 
Ressourcestyring, samarbejde og fælles praksis; samt 
Opgaver). Arbejdsgrupperne afslutter deres arbejde pr. 
1. december 2018, hvorefter styregruppen bearbejder 
bidragene frem mod 1. maj 2019.  

I tillæg hertil vil en rollefordelingsgruppe fra december 
og frem evaluere det eksisterende rollefordelingspapir 
og overveje, om der er grundlag for ændringer hertil. 

Der vil komme en ansøgning til omprioriteringspuljen 
2020, dvs. med ansøgningsfrist 1. maj 2019. 
Budgetfølgegruppen vil desuden få forelagt ansøgninger 
vedrørende stifternes drift i 2018 og 2019. 

Ministeriet orienterede endvidere om, at It-leverancen 
af et trossamfundsregister er sat i udbud. Registeret 
finansieres af midler på finansloven.  

Dato: 4. januar 2013 

Dokument nr. 1519/13 

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

 

Dato: 22. februar 2018 

Dokument nr. 23385/18 

c/o Kirkeministeriet 
1. Kontor 
Sagsbehandler 
ILG 

 



Notat 

Side 2 
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Ministeriet orienterede også om, at den nye 
persondataforordning ikke rummer væsentlige 
ændringer. Mange krav kan opfyldes af systemet ved 
Folkekirkens It. Nogle forhold skal dog ændres. Der er 
fokus på kommunikationen omkring det. 

 Opfølgning på referat og opfølgningsliste 

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. 

 Kirkemusikskolernes strategi 

Ministeriet orienterede om, at ministeren kommer med 
et svar på strategien. 

3. Tillægsbevilling: lønmidler til Sankt Petri 

Det blev besluttet at indstille dækningen af den bagudrettede del af 
ansøgningen. Det fremadrettede, som vedrører 2019 og frem, finder 
budgetfølgegruppen bør rummes indenfor de tiltag, Sankt Petri har 
oplyst at ville sætte i gang. Kan de ikke det, må Sankt Petri 
menighedsråd sende en ansøgning til omprioriteringspuljen på lige 
vilkår med alle andre. 
Det fulgte en kort drøftelse af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at 
budgetfølgegruppen skal forholde sig konkret til særskilte kirkers 
økonomi. 

 

4. Planlægning af budgetsamråd og teknisk gennemgang 

Budgetfølgegruppen forberedte budgetsamrådet i marts. 

 

5. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 


