
REFERAT

Møde den 13. september 2018 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 13-09-2018 kl. 10:00

Deltagere: Tine Lindhardt, Elisabeth Tine Aggerbeck, Jette Marie Bundgaard-Nielsen,
Ingeborg Lindegaard Grynderup, Jonas Lundsgaard Palmstrøm, Klaus Kerrn-
Jespersen, Christian Dons Christensen

Afbud:

Deltager: Søren Abildgaard 

1 - Godkendelse af dagsorden
 

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2 - Orientering
Siden sidst
Opfølgning på referat

Referat:
Der var et par kommentarer til sidste mødes beslutning om at fokusere på bevæggrunde på
budgetsamrådet i stedet for afstemninger uden bevæggrunde. Der var enighed om at budgetsamrådets
drøftelser helst skulle give et overblik over bevæggrunde og prioriteringer ansøgningerne imellem.
 
Det blev præciseret at indstillingsnotatet angående pensionsberegningen er blevet sat i værk som følge af
et nyt beregningsgrundlag for bl.a levetid (FT16).

3 - Kvartalsopfølgning for Fællesfonden - 2. kvartal 2018
 

Referat:
Søren Abildgaard fandt det problematisk, at FLØS stadig skaber problemer for kvartalsopfølgningen, og at
det blev lovet efter 1. kvartal, at der kunne siges noget mere præcist efter 2. kvartal. Søren
Abildgaard gjorde desuden opmærksom på det bekymrende i stifternes merforbrug. Ministeriet medgav, at
det var utilfredsstillende, at FLØS ikke er på plads, og at det også denne gang påvirkede muligheden for en
præcis kvartalsopfølgning.
 
Søren Abildgaard opfordrede til, at afledte konsekvenser for budgetopfølgning og lignende tænkes med,
når FLØS evalueres i It-Følgegruppen.

Sag: Budgetopfølgning - Oversigt - 2. kvartal 2018 (2018 - 2551) Bilag: Konsolideret budgetopfølgning 2. kvartal 2018



4 - Forberedelse af budgetsamråd
 

Referat:
Det blev gentaget at budgetsamrådets drøftelser helst skal give et overblik over bevæggrunde og
prioriteringer ansøgningerne imellem, men at egentlig afstemning kan blive nødvendig. Der var bred
enighed om at undgå et scenarie, hvor der ikke finder en reel drøftelse sted på budgetsamrådet, men
alene en videreformidling af mandater givet på stiftsrådene uden medfølgende uddybninger og mulighed
for opklaring og nuancering i en åben dialog. 

5 - Evaluering af mødet med budgetsamrådet
 

Referat:
Budgetfølgegruppen gennemgik kort budgetsamrådets drøftelse af ansøgningerne til
omprioriteringspuljen. Det aftaltes endvidere, at ministeriet laver en produktplan vedr. den videre analyse
af pensionsforpligtelsen til næste møde.

6 - Eventuelt
 

Referat:
Ministeriet mindede om, at den 4-årige periode, som medlemmerne er udpeget til, slutter ved årsskiftet, og
at der skal udpeges/genvælges medlemmer.


