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Kirkeministeriets fællesfondsbevilling for 2012 

Der fastsættes hermed nedenstående udgiftsbevilling for 2012 vedrørende 

fællesfondens drift. Disse bevillinger er ikke separat udmeldt til de 

respektive modtagere. Bevillingens sammensætning er som følger: 

 

 

Folkekirkens uddannelser (Delregnskab 5, formål 10) 

Diverse tilskud

Kordegnenes ajourføringskursus 500.714           kr.

Graveruddannelsen 16.000             kr.

Kirketjeneruddannelsen -                   kr.

Provsternes ajourføringskursus 178.888           kr.

Introkursus for nyansatte i provstierne 278.791           kr.

Forsøgsprojekt vedr. erfaringsindsamling af uddannelsesønsker for præster 900.000           kr.

Uddannelsesforløb for biskopper 200.000           kr.

I alt 2.074.393        kr.  

 

Bevilling til provsternes ajourføringskursus udmeldes særskilt. Bevilling til 

kirketjeneruddannelsen er fra d. 31. december 2011 sat til 0. 

Kirkeministeriets 3. kontor kan disponere over midlerne. 

 

Folkekirkens fællesudgifter (Delregnskab 6, formål 10) 

 

Tilskud Bevilling

Stifternes kompetenceudvikling 350.000    kr.

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 825.000    kr.

Fælles visuel identitet for folkekirken 1.200.000 kr.

I alt 3.859.452  kr. 
 

Der er afsat en bevilling på 825.000 kr. i 2012 til undersøgelse af det 

psykiske arbejdsmiljø i folkekirken samt bevilling i 2012 på i alt 1,2 mio. kr. 

til et projekt om folkekirkens visuelle identitet.  Kirkeministeriets 3. kontor 

kan disponere over midlerne bortset fra midler til Fælles Visuel Identitet, 

hvor det er Kirkeministeriets It-kontor.
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- IT-kontoret, it-kontoret@km.dk 
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Folkekirkelige tilskud (Delregnskab 7, formål 10) 

Tilskud Bevilling

Provsternes årsmøde 263.070    kr.

Forsøgsprojekter - lov om menighedsråd §44 (Inklusiv reserve til Menighedsrådsvalg 2012) 1.221.382 kr.

Oplysningstiltag via uddannelses-konferencer, messer og materiale 110.000    kr.

I alt 1.594.452  kr. 

 

Kirkeministeren har under budgettet til forsøgsprojekter afsat en valgreserve 

på 400.000 kr. til aktiviteter med henblik på understøttelse af en øget 

interesse for menighedsrådsvalget 2012. Midler udmøntes efter aftale mellem 

Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd. Bevillingen i 2012 til 

forsøgsprojekter er på 821.382 

Endvidere har kirkeministeren afsat 110.000 kr. i 2012 til oplysningstiltag 

om folkekirken som arbejdsplads. 

Kirkeministeriets 3. kontor kan disponere over midlerne bortset fra midler til 

menighedsrådsvalg og forsøgsprojekter, hvor det er 2. kontor. 

Midlerne er finansieret af omprioriteringspuljen 2012. 

 

Folkekirkelige tilskud (Delregnskab 7, formål 33) 

Tilskud Bevilling

Den folkekirkelige Udviklingsfond 2.000.000  kr.  

 

Den folkekirkelige udviklingsfond er øget fra 1,3 mio. kr. til 2,0 mio. kr. i 

2012. Kirkeministeren disponerer direkte over udmøntningen af Den 

folkekirkelige Udviklingsfond via Kirkeministeriets økonomikontor 

 

Udgifterne varetages af folkekirkens administrative fællesskab og afholdes af 

landskirkeskatten. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Løvenkjær-Pearson 

 


