
REFERAT

Møde den 12. marts 2020 - budgetfølgegruppen

Mødetid: 12-03-2020 kl. 10:00

Deltagere:

Afbud:

Mødet finder sted i Kirkeministeriet den 12. marts 2020 kl. 10.00-11.00 og fra 13.00 til 14.00.
Deltagere:
Tine Lindhardt
Peter Birch
Søren Abildgaard
Jette Margrethe Madsen
Christian Dons Christensen
Klaus Kerrn-Jespersen
Ann-Kathrine Sidse Duncan Pedersen
Johanne Schilling
 
Afbud fra Jette Margrethe Madsen.
Der var ikke behov for at samle op efter budgetsamrådet.
Grundet omstændighederne (corona epidemi) blev mødet gennemført som et skypemøde.
 

1 - Godkendelse
Dagsorden 

Referat:
Kirkeministeriet præsenterede dagsordenen, da denne desværre ikke var blevet sendt ud i forvejen.  

2 - Orientering
Siden sidst

 
Til orientering: Kirkeministeriet har indarbejdet ministerens beslutning i 2019 om at tildele en fast bevilling
til betaling af licens for spørgeskemaværktøj til Kirkeministeriets 3. kontor. Udgiften til dette svarer til
62.500 kr. årligt i 2021 og 2022 og 42.500 kr. om året fra 2023 og frem.
 

Opfølgning på referat
 

Referat:
Kommentarer til orientering:
 
Kirkeministeriet orienterede om, at det godkendte referat fra mødet 20. februar er offentliggjort på
ministeriets hjemmeside.



Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 12. marts 2020 - budgetfølgegruppen (2020
- 1034)

Bilag: Møde den 20. februar 2020 - budgetfølgegruppen - r
eferat

3 - Henvendelse fra Hans-Henrik Nielsen vedr. forsikring
 

Referat:
Kirkeministeriet har besvaret henvendelsen fra Hans-Henrik Nielsen vedr. forsikringsordningens
økonomiske drift, årlige driftsresultater, egenkapital/forsikringsreserve, principper for udskrivning af
forsikringsbidrag samt forsikringsordningens organisation.
 
I besvarelsen henvises til, at dagsordenen for budgetsamrådets møder fastlægges af budgetfølgegruppen,
og at forsikringsordningen ikke indgik i budgetfølgegruppens dagsorden for dette møde. Besvarelsen
orienterer i den forbindelse om, at der afventes et forslag til en ny budgetmodel fra forsikringsenheden i 1.
halvår 2020.
 
Budgetfølgegruppen drøftede på denne baggrund, hvordan budgetsamrådsmedlemmer eventuelt kunne
foreslå punkter til dagsordenen for budgetsamrådets møder. Budgetfølgegruppen var i den forbindelse
enige om, at stiftsrådsrepræsentanterne kan kontakte enten biskoppernes repræsentant eller
landsforeningen af menighedsråds repræsentant i budgetfølgegruppen med ønsker eller forslag til
budgetsamrådets dagsordener. Det er ikke ensbetydende med, at ønskede dagsordenspunkter kommer på
dagsordenen, men ønskerne vil så kunne drøftes af budgetfølgegruppen, som beslutter den endelige
dagsorden. Budgetfølgegruppen vil ved given lejlighed gøre opmærksom på muligheden for at fremsætte
ønsker til dagsordenen via biskoppernes eller landsforeningens repræsentant i budgetfølgegruppen. 
 
 

Sag: Sag hørende til mødet: Møde d. 12. marts 2020 - Budgetsamrådet (2020 - 771)
Henvendelse fra Hans-Henrik Nielsen - Vedr. præsentationsmateriale fra 2. budgetsamråd 2020 og udmøntning af bud
get 2020 og omprioriteringsmidler 2020 (2020 - 1099)

Bilag: Aktdokument, Ak
tdokument

4 - Anmodning fra MKR om anvendelse af uforbrugt projektbevilling
 

Referat:
Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) har ikke afregnet mindreforbrug på projektbevilling fra
2015. Imellem regnskabsåret 2018 og 2019 blev mindreforbrug på denne projektbevilling overført. Nu
er projektet afsluttet, men MKR ønsker at videreføre de sidste uforbrugte midler (742.000 kr.) til et andet
projekt (migrantsamarbejde).
 
MKR har ikke været opmærksomme på, at der er krav om slutafregning, men det har ministeriet nu gjort
opmærksom på. MKR har derfor muligvis allerede disponeret disse midler.
 
Normal proces er, at der slutafregnes på projekter. Det mener budgetfølgegruppen derfor også bør gælde
her. Hvis der skal foretages overførsel, skal dette ske som en tillægsbevilling, som skal behandles særskilt på
et budgetfølgegruppemøde.
 
Kirkeministeriet vil facilitere at overførselsansøgningen omformuleres til en tillægsbevillingsansøgning, som
kan behandles på næstkommende budgetfølgegruppemøde.
 
De tillægsbevillinger til MKR, som budgetfølgegruppen godkendte den 8. januar 2020, er reserveret i
Kirkeministeriets budget og udbetales i de relevante regnskabsår. Dette tager budgetfølgegruppen til
efterretning.



Sag: FF20 - Folkekirkens mellemkirkelige Råd - overførsel af ikke anvendt projektbe
villing til Migrantarbejde 2020-2022 (2020 - 1476)

Bilag: Aktdokument, MKR - Anmodning om godkendelse af 
overføring af restmidler 2020-03-09

5 - Eventuelt
 

Referat:
Forberedelse af budgetsamråd
 
Tine byder som formand velkommen.
 
Herefter præsenteres den forkortede dagsorden til godkendelse. De udsatte punkter tages op på et senere
budgetsamrådsmøde (formentlig teknisk gennemgang den 3. juni). Budgetfølgegruppen vil inden da drøfte
Hans-Henrik Nielsens forslag om, at forsikringsordningen sættes på dagsordenen.
 
Referatet fra budgetsamrådet i september 2019 er tilrettet jf. modtagne kommentarer og offentliggjort.
 
Udviklingsfonden bliver drøftet på den tekniske gennemgang 3. juni og derfor udmeldes der først detaljer
vedr. Den folkekirkelige Udviklingsfond efter 3. juni.
 
Kirkeministeriet præsenterer de øvrige dagsordenspunkter for dagens budgetsamråd:
- Udmøntning af budget 2020
- Ramme for budget 2021
 
Departementschefen vil på mødet orientere om corona-retningslinjer, som offentliggøres under mødet til
præster, provster og menighedsråd. Kirkeministeriet udsender også en pressemeddelelse om dette.
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