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3. FOLKEKIRKENS IT-UDGIFTER

I dette afsnit behandler jeg budgetteringen og styringen af folkekirkens IT-udgifter, herunder
brugen af leasing-finansiering.

3.1 Kirkeministeriets IT-organisation

I perioden op til 1997 var Kirkeministeriets IT-organisation placeret under kontorchefen for
Kirkeministeriets 3. kontor, Steffen Brunés. Steffen Brunés var samtidig formand for ministe-
riets IT-ledelse, der endvidere bestod af kontorchef for 2. kontor, Carsten Dalsgaard Jørgen-
sen, en specialkonsulent fra ministeriet, to stiftskontorchefer, den daglige leder af IT-
funktionen (fast udstationeret konsulent) samt en ekstern managementkonsulent.

Torben Stærgaard tiltrådte som fast udstationeret konsulent og daglig leder af IT-funktionen
den 1. januar 1996.

I løbet af 1997 blev IT-funktionen etableret som en selvstændig enhed - IT-kontoret - med 5
fast udstationerede konsulenter fra et eksternt konsulentfirma, PLS Consult A/S.

IT-kontorets forhold blev reguleret af en aftale mellem Kirkeministeriet og PLS Consult. Af-
talen er underskrevet den 17. december 1997 med ikrafttræden den 1. januar 1998. Kontrakten
med PLS Consult, nu PLS Rambøll Management, blev senest fornyet i 2002 efter afholdelse
af et begrænset udbud.

Med etableringen af IT-kontoret blev ministeriets interne IT-organisation skåret ned. IT-
ledelsen blev afviklet med udgangen af 1998. Ministeriets IT-ansvarlige var herefter kontor-
chefen for 3. kontor, senere afdelingschef, Steffen Brunés. I dennes fravær blev opgaverne
varetaget af specialkonsulent Rasmus Paaske Larsen, der fungerede som IT-souschef.

IT-kontorets opgaver bestod i varetagelse af brugerstøtte, drift, mindre vedligeholdelse mv. i
den folkekirkelige organisation, herunder

• Brugerassistance og daglig drift af de faglige systemer.
• Vedligeholdelse og videreudvikling af de faglige systemer i samarbejde med eksterne le-

verandører.
• Daglig drift af lokalnetværk, servere m.v.
• Planlægning og styring af leverancer af udstyr.
• Deltagelse i større udviklings- og implementeringsprojekter.
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• Etablering af datagrundlag for og afholdelse af tests.

Den daglige ledelse af IT-organisationen blev varetaget af ministeriet i samarbejde med IT-
chefen, Torben Stærgaard. Som IT-chef har Torben Stærgaard i den undersøgte periode haft
ansvaret for:

• Driftsstabilitet og tilgængelighed til den samlede IT-installation
• Sikkerheden i den samlede IT-installation
• Overordnet styring af superbrugere
• Kontakten til den IT-ansvarlige kontorchef i Kirkeministeriet
• Allokering af ressourcer og prioritering af opgaveløsninger
• Kontakten til eksterne leverandører
• IT-regnskabet (i hele perioden har IT-kontoret bidraget til IT-budgettet, og dette er ud-

trykkeligt nævnt i den seneste kontrakt)

IT-chefen refererede til kontorchefen for 3. kontor, nu afdelingschefen for Personale- og IT-
afdelingen.

IT-kontoret er gennem perioden udvidet, således at det i 2002 omfattede knap 20 konsulenter
lokaliseret i København og hos stiftsadministrationerne for henholdsvis Århus Stift, Lolland-
Falsters Stift og Fyens Stift. Herudover var tilknyttet en række studentermedhjælpere.

3.2 Det faktiske hændelsesforløb

Perioden op til 1997

Perioden op til 1997 var præget af store overskridelser af IT-budgettet. Budgetter og regnska-
ber for fællesfonden fra perioden 1993 til 1996 viser følgende (mio. kr.):

År 1993 1994 1995 1996
Budget 3,2 10,0 13,8 20,5
Regnskab 17,0 22,4 32,5 27,3
Afvigelse 431 % 117 % 136 % 36 %

Hertil kommer, at der i flere af regnskabsårene ikke var overensstemmelse mellem IT-
kontorets interne budgetter og de beløb, der blev afsat i fællesfondsbudgettet. I et dokument af
18. april 1995 fra IT-kontoret angives således et IT-budget for 1995 på 30,87 mio. kr. I et do-
kument af 16. marts 1995 fra IT-kontoret findes et budgetforslag for 1996 på 19,815 mio. kr.,
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mens der i et dokument af 28. marts 1996, ligeledes fra IT-kontoret, anføres et budget på
30,124 mio. kr. for 1996.

Der synes således at være større overensstemmelse mellem IT-kontorets (interne) budgetter
og regnskabstallene end mellem det officielle IT-budget og regnskabstallene.

Generelt for undersøgelsesperioden 1997-2002 - budgetproceduren

Kirkeministeriet meddelte hvert år i starten af budgetlægningsperioden for det kommende
regnskabsår stiftsøvrigheder og provstiudvalg, at regeringens målsætning for den offentlige
sektor var en (fortsat) stram udgiftspolitik, hvorfor folkekirkens driftsudgifter ikke burde ud-
vise realvækst.

Budgetlægningen for fællesfonden skete på baggrund af en udmelding fra ministeren om den
samlede ramme.

Om budgetproceduren for IT-udgifter oplyste Torben Stærgaard på et møde med Rigsrevisio-
nen den 18. november 2002, hvor også Rasmus Paaske Larsen deltog, at IT-kontoret i
marts/april før det pågældende regnskabsår afleverede et budgetudkast til 2. kontor. Bud-
getudkastet var forinden genstand for drøftelse mellem Torben Stærgaard og Steffen Brunés,
der var nået til enighed - i nogle tilfælde efter beskæring af det fremlagte budget.

Torben Stærgaard forklarede, at udgiftskrævende forslag, der ikke var en følge af tidligere
trufne beslutninger, blev forelagt Steffen Brunés, der tog forslaget op i chefgruppen. Torben
Stærgaard fik herefter besked på, om han skulle arbejde videre med projektet.

Torben Stærgaard tilkendegav endvidere, at når først landskirkeskatten var blevet udmeldt,
kom der ingen meldinger om at nedsætte aktiviteterne i forhold til budgettet.

Regnskabsåret 1997

I et dokument af 28. marts 1996 til Carsten Dalsgaard Jørgensen fremlagde Torben Stærgaard
et skøn over drifts- og anskaffelsesudgifter vedrørende edb i regnskabsåret 1997. Torben
Stærgaard forventede, at IT-udgifterne i 1997 ville beløbe sig til 34,5 mio. kr. Ifølge doku-
mentet arbejdede IT-kontoret med et budget på 30,1 mio. kr. for 1996.

Torben Stærgaard redegjorde kort for de enkelte poster og potentielle udgiftsstigninger i for-
hold til 1996. Torben Stærgaard anførte bl.a., at der måtte forventes betydelige udgifter til
nødvendig udskiftning og opgradering af eksisterende arbejdspladser og programmel, samt til
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anskaffelse og idriftsætning af det elektroniske journalsystem. Der forventedes en stigning i
udgifterne til datakommunikation som følge af provstiarbejdspladser. Torben Stærgaard gjor-
de opmærksom på, at der ikke var budgetteret med udgifter vedrørende personregistreringen.

I fællesfondens budget for 1997, der blev udmeldt i maj 1996, blev der afsat 19,1 mio. kr. til
edb. Det fremgår af budgetudmeldingen, at Kirkeministeriet på budgetlægningstidspunktet
vidste, at udgifterne til edb i 1995 udgjorde 32,5 mio. kr. Ministeriet var endvidere bekendt
med de tidligere års budgetoverskridelser.

Der foreligger ikke skriftligt materiale, der dokumenterer, hvilke overvejelser der har ligget
bag reduktionen af IT-kontorets budgetforslag af 28. marts 1996 på 34,5 mio. kr. til det offi-
cielt udmeldte IT-budget på 19,1 mio. kr. På et møde den 18. november 2002 oplyste Kirke-
ministeriet over for Rigsrevisionen, at ministeriet på budgetlægningstidspunktet ikke vidste, at
projektet om IT til provster ville blive igangsat, da dette først blev udmeldt af ministeren i
sommeren/efteråret 1996.

I et notat af 24. oktober 2002 har IT-kontoret oplyst, at projektet med at udvikle edb-værktøj
til brug i provstikontorerne blev igangsat i efteråret 1995. Afprøvningen af de nye elektroni-
ske provstiarbejdspladser skete i slutningen af 1996, og fra starten af 1997 fik landets 111
provstier installeret edb-udstyr.

Kirkeministeriet har over for Rigsrevisionen endvidere oplyst, at udskiftningen af edb-udstyr i
departementet og stiftsøvrighederne i 1997/1998 blev leasing-finansieret. Det fremgår ikke
klart, om udstyret til provstiarbejdspladserne også blev leasing-finansieret.

På et møde i SØS-erfa-gruppen den 4. marts 1997 blev det oplyst, at den fremtidige organise-
ring af IT-funktionen skulle drøftes på et møde i IT-ledelsen i marts. Der skulle bl.a. etableres
en omfattende superbruger-organisation, således at IT-funktionen kunne blive aflastet.

I et brev af 16. marts 1997 orienterede IT-kontoret v/Torben Stærgaard medarbejderne i stif-
terne og departementet om etablering af superbruger-funktionen. I brevet blev det oplyst, at
Kirkeministeriets IT-ledelse i sommeren 1996 havde iværksat et udredningsarbejde om orga-
nisering af drift og support på IT-området. Baggrunden var, at edb-organisationen ikke havde
mulighed for at betjene brugerne tilfredsstillende, og at edb-netværket samtidig fra sommeren
1997 skulle udvides med ca. 200 brugere på grund af projektet om IT til provster. En realise-
ring af Den Ny Kirkebog (DNK) ville endvidere betyde, at edb-netværket i løbet af få år
skulle udvides til at omfatte 2.000 - 3.000 brugere.
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Den 2. april 1997 forelagde Torben Stærgaard et IT-budget for 1997 på 29,6 mio. kr. for Car-
sten Dalsgaard Jørgensen og Jørgen Kroer.

I et revideret budget, som Torben Stærgaard den 26. april 1997 sendte til samme personer
(med kopi til Steffen Brunés og Ejvind Jørgensen), var budgettet for 1997 forhøjet til 30,23
mio. kr., hvortil kom, at der var afsat 5,742 mio. kr. til DNK-projektet. I et følgebrev anfører
Torben Stærgaard:

”Revisionen er i forhold til ”2. april” udgaven justeret med hensyn til:

• Den Ny Kirkebog (DNK) er medtaget i indeværende år, men der er ikke
foretaget yderligere budgettering, som afventer den politiske behandling.

• Der er medtaget linier til afdrag og restgæld på stiftslån

• Der er medtaget en udgift på 625.000 til uddannelse af brugere i indevæ-
rende år

• 1997 budgettet er fremskrevet for de følgende år med ca. 4% årlige stig-
ninger, på et overordnet niveau.”

Budgettet på 30,2 mio. kr. for 1997 fremgår også af et notat af 8. april 1998 fra IT-kontoret.

Torben Stærgaard tilkendegav på et møde med Rigsrevisionen den 18. november 2002, at det
formentlig var korrekt, at der for 1997 internt var budgetteret med et større IT-forbrug, end
der var afsat midler til i fællesfondens budget. Torben Stærgaard anførte endvidere, at det i
fællesfondsbudgettet afsatte beløb på 19,1 mio. kr. under alle omstændigheder var urealistisk,
når man sammenlignede med forbruget i 1995.

Af regnskabstallene fremgår, at der i 1997 blev anvendt i alt 41,8 mio. kr. på IT. Ifølge IT-
kontorets egne opgørelser fra 1998 var der i 1997 IT-driftsudgifter for 36,5 mio. kr. Endvidere
blev der brugt 5,246 mio. kr. til DNK-projektet. Der var således tale om en overskridelse på
6,27 mio. kr. i forhold til IT-kontorets eget budget for driftsudgifter. Overskridelsen kan
navnlig henføres til IT-infrastrukturen (1,9 mio. kr.) samt systemerne SØS (2,8 mio. kr.) og
KIS (1,2 mio. kr.).

I et notat af 3. september 2002 fra Torben Stærgaard til Rigsrevisionen fremgår, at IT-
kontoret i 1997 arbejdede med et budget på 36 mio. kr. Ifølge IT-kontoret var der således ale-
ne tale om en budgetoverskridelse på 5,8 mio. kr., hvilket skyldtes en ikke budgetteret udgift
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på 5,7 mio. kr. til udarbejdelse af DNK-rapporten. Som det fremgår ovenfor, viser IT-
kontorets dokumenter fra 1997 og 1998 imidlertid, at det samlede budget på 36 mio. kr. in-
kluderede 5,742 mio. kr. til DNK.

Regnskabsåret 1998

Den 26. april 1997 fremsendte Torben Stærgaard et IT-budget for perioden 1997-2001 til Car-
sten Dalsgaard Jørgensen og Jørgen Kroer med kopi til bl.a. Steffen Brunés. Torben
Stærgaard budgetterede på det tidspunkt med IT-udgifter for 31,5 mio. kr. i 1998, eksklusive
udgifter til DNK. Beløbet var fremkommet ved en fremskrivning på 4% af IT-kontorets bud-
get for 1997 på 30,2 mio. kr. Det fremgik af en følgeskrivelse, at der ikke var budgetteret med
udgifter til DNK, da det afventede den politiske behandling.

I et notat af 14. maj 1997 om udskrivning af landskirkeskat for 1998 (med Carsten Dalsgaard
Jørgensens initialer påført) fremgik:

”Under stiftsadministrationsudgifter er der i 1998 afsat 30 mio. kr. til dækning
af IT-udgifter. Det er 10. mio. kr. mere end i 1997. Det sker i anledning af ind-
køb af nyt IT-materiel til landets 10 stiftsadministrationer og 112 provstiud-
valg. Desuden er der i 1998 budgetteret med udgifter til fortsættelse af reform-
projektet vedrørende ministerialbogsføringen i samarbejde med CPR-
registeret.”

Fællesfondsbudgettet for 1998 blev udmeldt i maj 1997. I budgettet var der afsat 33,7 mio. kr.
til ”Anskaffelser, IT-materiel, inventar(stifter)”. I en pressemeddelelse af 16. maj 1997 om
budgettet blev det oplyst:

”En anden væsentlig udgiftsstigning - 10 mio. kr. - skyldes, at det er nødvendigt
at udskifte IT-materiel (edb) hos de 10 stiftsadministrationer, samtidig med at
der skal anskaffes IT-materiel til de 112 provstikontorer. Disse udskiftninger
og nyanskaffelser vil betyde en styrkelse af den folkekirkelige administration.
Der budgetteres i øvrigt også med udgifter til fortsat arbejde med i løbet af få
år at overføre kirkebogsregistreringen til edb.”

Da budgetposten lød på 33,7 mio. kr. kan det formentlig antages, at der var budgetteret med
ca. 3,7 mio. kr. til DNK-projektet.

I et dokument fra IT-kontoret af 8. april 1998 er budgettet for 1998 fortsat angivet til 31,5
mio. kr.
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Ifølge regnskabsoplysningerne blev der i 1998 brugt i alt 48,2 mio. kr., heraf 7,2 mio. kr. til
DNK-projektet.

En opgørelse fra 2002 fra IT-kontoret viser, at de reelle betalinger vedrørende DNK-
etableringen udgjorde 8,8 mio. kr. Øvrige IT-udgifter har dermed udgjort 39,4 mio. kr.

I et notat af 3. september 2002 forklarer IT-kontoret budgetoverskridelsen med, at igangsæt-
ningen af DNK-projektet, som i 1998 angives at have kostet knap 9 mio. kr., ikke var bud-
getteret. Endvidere viste det sig ved moderniseringen af IT-installationerne i stifterne og i
ministeriet nødvendigt at udskifte udstyr, som ikke var afskrevet.

Regnskabsåret 1999

IT-kontoret udarbejdede den 8. april 1998 et budget for 1999 på 32,76 mio. kr., eksklusive
udgifter til DNK.

Kirkeministeriet offentliggjorde ved en pressemeddelelse af 7. maj 1998 fællesfondsbudgettet
for 1999. I budgettet var der afsat 32,7 mio. kr. til dækning af IT-udgifter samt 15 mio. kr. til
udvikling af DNK. I pressemeddelelsen anføres det om DNK, at der i løbet af få år skulle ud-
vikles programmer og anskaffes PC-udstyr til alle landets kordegne og kirkebogsførende sog-
nepræster.

På et møde i regnskabsgruppen den 21. april 1999 blev det oplyst, at der var store problemer
med regninger fra IT-kontoret, idet disse blev afleveret stærkt forsinket. Dette medførte ryk-
kere, rentenotaer samt en uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af stiftet Lolland-Falsters opgaver.
Regnskabsgruppen fandt det problematisk, at Torben Stærgaard, som PLS-konsulent, atteste-
rede regninger fra PLS. Det blev anført, at der ”skal strammes væsentlig op på proceduren,
hvis det skal være muligt bedre at følge fællesfondens økonomi”.

I en mødeindkaldelse til regnskabsgruppens møde den 26. juni 1999 oplystes det, at det var
besluttet, at attestationen af PLS-regninger skulle overgå til en medarbejder i departementet,
og at ansættelsen af en sekretær for Torben Stærgaard skulle forbedre arbejdsgangene væ-
sentligt.

På mødet den 26. juni 1999 blev det oplyst, at regningerne fra PLS fremover blev attesteret af
Rasmus Paaske Larsen, og at fremsendelsen af nye regninger var blevet bedre. Der udestod
dog fortsat kontering af bilag for ca. 11 mio. kr.
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Af et referat fra regnskabsgruppens møde den 23. november 1999 fremgår: ”Uddybende bud-
get for Kirkeministeriets projekter fås hos CDJ.” Det har ikke været muligt at finde disse bud-
getter.

I en indkaldelse til møde i regnskabsgruppen den 14. januar 2000 anføres til dagsordenens
punkt 10, ”Regnskabsopfølgning”:

”Formålet med sidste møde i regnskabsgruppen var bl.a. at udarbejde en analyse
af det konsoliderede regnskab. Det blev aftalt, at BJB [Bjarne Burchardt, Ribe
Stift] skulle fremskaffe nogle budgetrapporter via Heidi Bergmann. Efter-
følgende har BJB udarbejdet nogle regneark som skal danne grundlag for regn-
skabsanalysen.

BJB har efterspurgt tilbagemeldinger fra regnskabsgruppen. Det er heller ikke
aftalt, hvorledes vi kommer videre. Måske er målet fortsat uklart.

Regnskabsgruppen skal afklare, hvorledes den kommer videre med opgaven.

Bemærkning: Formålet med analysen bør være at beskrive forhold ved regn-
skabet, som ikke umiddelbart kan læses ud af det konsoliderede regnskab. Det
er reelt umuligt at kommentere et regnskab, når der ikke er klarhed over hvilket
budget, der skal tages udgangspunkt i. Jeg vil foreslå, at vi glemmer 1999-
regnskabet og ser fremad. Første trin bliver så at få styr på budget 2000 og
sigte mod en første opfølgning efter 1. kvartal, hvor det første reelle regnskab
foreligger.”

På et møde med biskopperne den 29. marts 2000 oplyste ministeren, at der foreløbig var kon-
stateret et underskud på ca. 56 mio. kr. på fællesfondens driftsresultat for 1999. Underskuddet
skyldtes bl.a., at der havde været en merudgift på 8 mio. kr. til IT-driften, hvilket primært var
begrundet i en undervurdering af udgifterne til datakommunikation, medudgifter til etablering
og drift af brugerservice samt uforudsete udgifter til år 2000-foranstaltninger. Til DNK-
projektet havde der været en merudgift på 10,9 mio. kr., men det skyldtes alene en periodise-
ringsforskel mellem fællesfondsbudgettet og projektbudgettet, og det samlede projektbudget
forventedes stadig at blive holdt.

Carsten Dalsgaard Jørgensen oplyste i et notat af 7. juni 2000 til ministeren, at fællesfonden
kom ud af 1999 med et underskud på driften på i alt ca. 69,4 mio. kr. Merudgifterne til IT-
driften beløb sig til 14 mio. kr., hvilket ifølge notatet primært skyldtes undervurdering af ud-
gifter til datakommunikation, merudgifter til etablering og drift af brugerservice samt uforud-
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sete udgifter til år 2000-foranstaltninger. Der havde desuden været afholdt en merudgift på 16
mio. kr. til DNK, hvilket alene skyldtes en periodiseringsforskel mellem fællesfondsbudget og
projektbudgettet, der således stadig forventedes overholdt. Afslutningsvis oplyste Carsten
Dalsgaard Jørgensen, at der for at styrke budgetstyringen af fællesfonden var indført et system
med månedlige afrapporteringer på hovedkontoniveau samt kvartalsvise budgetopfølgnings-
møder særligt med henblik på overvågning af IT-udgifterne.

I et internt dokument af 5. juni 2000 fra Torben Stærgaard til Carsten Dalsgaard Jørgensen og
Steffen Brunés oplyses, at et beløb på 10,8 mio. kr. var blevet omposteret fra en ikke-IT-
konto til de relevante IT-konti. Efter omposteringen var der bogført IT-udgifter for i alt 75,3
mio. kr., heraf på 29,6 mio. kr. til DNK og 45,7 mio. kr. til IT-driften.

Senere opgørelser viser, at der i 1999 blev brugt 49 mio. kr. til IT-driften, heraf 4,1 mio. kr. til
datatransmission samt 25,8 mio. kr. til DNK-projektet.

En opgørelse fra 2002 fra IT-kontoret viser, at de reelle betalinger vedrørende DNK-
etableringen udgjorde 26,7 mio. kr. Øvrige IT-udgifter har dermed udgjort 48,6 mio. kr.

Torben Stærgaard forklarede på et møde med Rigsrevisionen i efteråret 2002, at beslutningen
om at iværksætte DNK den 10. februar 1998 kom så sent, at det var vanskeligt at budgettere
udgifterne for 1999 til projektet præcist. Torben Stærgaard har endvidere forklaret, at en del
af overskridelsen skyldtes, at han ikke havde været opmærksom på, at DNK-sekretariatets
budgetoverslag var angivet eksklusiv moms, hvorfor moms ikke blev indregnet i fællesfonds-
budgettet i relation til DNK.

I Torben Stærgaards notat af 3. september 2002 blev budgetoverskridelsen forklaret med, at
"DNK-projektet udvikler sig hurtigere end forventet, og ca. 10 mio. forbruges - inden for
rammerne af anlægsrammen - tidligere. Udgifter til datatransmission og etablering af en
DNK-driftsorganisation afholdes hurtigere end forventet."

Regnskabsåret 2000

Der findes ikke dokumenter, som med sikkerhed kan dateres til 1999, der indeholder IT-
kontorets forslag til budget for år 2000. I IT-kontorets budget af 8. april 1998 anføres et fore-
løbigt budget for 2000 på 34 mio. kr., svarende til en fremskrivning på 4% af dokumentets
budget for 1999.
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I en kronik om DNK offentliggjort den 27. januar 1999 anførte kirkeministeren, at det burde
overvejes at udstyre alle sognepræster og kordegne med pc-udstyr, og ikke kun de kirkebogs-
førende. Forslaget var rejst af DNK-styregruppen på et møde i slutningen af 1998.

Den 28. april 1999 offentliggjorde Kirkeministeriet fællesfondsbudgettet for regnskabsåret
2000. I budgettet var der afsat 29,2 mio. kr. til IT-driften samt 42,5 mio. kr. til DNK. Det
fremgår af pressemeddelelsen, at beløbet til DNK bl.a. skulle bruges til edb-udstyr til kirke-
bogsførende præster og kordegne.

Af et svar fra kirkeministeren til kirkeudvalget i slutningen af maj 1999 fremgår, at der endnu
ikke var truffet endelig beslutning om, hvorvidt fællesfonden også skulle finansiere en pc til
alle ikke-kirkebogsførende præster og kordegne.

I juli 1999 besvarede kirkeministeren et spørgsmål fra Kirkeudvalget om, hvorvidt alle præ-
ster ville få installeret en edb-arbejdsplads i forbindelse med DNK-projektet. Ministeren sva-
rede:

”Jeg gav i begyndelsen af året udtryk for, at det efter min opfattelse burde over-
vejes at udvide antallet af leverede pc’er, så det ikke blot bliver een kirkebogs-
fører i hvert pastorat, der får stillet udstyr til rådighed, men derimod alle sog-
nepræster og kordegne.

Jeg har efterfølgende modtaget reaktioner på disse overvejelser, bl.a. fra de be-
rørte faglige organisationer. Således har både Den danske Præsteforening,
Danmarks Provsteforening og Danmarks Kordegneforening klart tilkendegivet
opbakning til en udvidelse af antallet af pc’er.

Desuden har Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer på et møde i mini-
steriet bakket op om, at samtlige sognepræster udstyres med en pc, idet finan-
siering af pc til præster, der ikke er kirkebogsførende, dog bør ske af lokale
midler.

På denne baggrund har jeg besluttet, at der sideløbende med DNK-projektet
skal gives mulighed for, at præster - der ikke er kirkebogsførende - får en pc
svarende til DNK-pc’en.

Dette selvstændige teknologiprojekt finansieres ved, at fællesfonden betaler pc
og skærm, mens de lokale kirkelige kasser betaler for programmer, installation,
service m. v.



41

Det bliver frivilligt for præster og menighedsråd, om de vil benytte sig af dette
tilbud. Såfremt man beslutter sig for at modtage pc og skærm, binder man sig
dog til de anførte følgeudgifter.”

Af økonomirapport om DNK af 25. august 1999 til kirkeministeren fremgik, at udgifterne til
”PC til alle præster”-projektet for fællesfonden forventedes at blive op til ca. 11,3 mio. kr.,
inklusive moms, hvis samtlige præster og kordegne skulle have udstyr.

I en skrivelse af 16. december 1999 blev menighedsrådene orienteret om ordningen ”PC til
alle præster”. Det fremgik bl.a., at udgifterne til programmer, installation, drift og vedligehol-
delse skulle afholdes af de lokale kirkekasser.

Torben Stærgaard udarbejdede i februar 2000 en redegørelse til Landsforeningen for Menig-
hedsråd om udgifter til anskaffelse og drift af IT-udstyr tilkoblet Kirkenettet. Redegørelsen
beskriver, hvilke udgifter menighedsrådene skal bære ved bestilling af IT-udstyr under ord-
ningen ”PC til alle præster”.

I et referat af regnskabsgruppens møde den 14. januar 2000 anføres:

”Regnskabsgruppen er enige om, at det ikke er muligt at foretage en regnskab-
sanalyse, før der er klarhed over hvilket budget, der skal tages udgangspunkt i.
ANM [Anette Meinskar, Kirkeministeriet] søger arrangere[t] et møde mellem
Carsten Dalsgaard, ANM og SE [Søren Eriksen, PLS Consult] for at få klarhed
over budgettet for 2000.”

I en mødeindkaldelse til regnskabsgruppens møde den 31. marts 2000 anføres:

”Det er tidligere aftalt at regnskabsgruppen løbende skal udarbejde en budgetop-
følgning. Det forudsætter at der er klarhed over budgettet.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til budget for fællesfonden 2000,
som ønskes drøftet på mødet.

[… ]

Udgifterne til Kirkeministeriets projekter er medtaget som Kirkeministeriets
udmelding af landskirkeskatten fordelt i forhold til forbrug 1999.”
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At et referat fra mødet fremgår, at det fremlagte budgetforslag blev godkendt. Budgetforslaget
indebar et forventet underskud på ca. 34 mio. kr. Kirkeministeriet var på mødet repræsenteret
ved Anette Meinskar.

Det fremgår af regnskabsgruppens regnskabsopfølgning for marts 2000, at der allerede ved
udgangen af marts 2000 var et overforbrug på 7,132 mio. kr. til IT i forhold til periodebud-
gettet. Regnskabsgruppen anførte, at hvis aktivitetsniveauet fortsatte, ville det resultere i et
overforbrug på godt 21 mio. kr. for hele året. Samtidig skønnedes der at være en ikke uvæ-
sentlig forsinkelse i bogføringen af IT-udgifter. For DNK var der til gengæld kun bogført
5,699 mio. kr. mod periodebudgettets 10,625 mio. kr.

Et dokument fra IT-kontoret (Torben Stærgaard) af 11. april 2000 viser, at IT-kontoret i 2000
arbejdede med et budget på 61,69 mio. kr., eksklusive udgifter til DNK-etablering. Budgettet
var fordelt med 29,69 mio. kr. til infrastruktur, drift og support i departementet og stifter, 14
mio. kr. til infrastruktur, drift og support i sogne og provstier og 18  mio. kr. til IT-
kommunikation og dataforbrug hos præster og provster.

Regnskabsgruppens opfølgning for april 2000 viser et fortsat overforbrug i forhold til lands-
kirkeskattebudgettet. Regnskabsgruppen anførte, at hvis aktivitetsniveauet fortsatte, ville det
resultere i et overforbrug på godt 27 mio. kr. for hele året.

Den 2. maj 2000 deltog Torben Stærgaard i et møde med regnskabsgruppen. Af et møderefe-
rat fremgår bl.a.:

" TSF udleverede notatet "Vedr. edb-udgifter - budgettering, bogføring og regn-
skab" dateret den 1. maj 2000 og gennemgik problematikken.

Hidtil er edb-udgifterne alene bogført i fællesfondens regnskab dels ved hjælp
af de artskonti og bærere, som er til rådighed i SØS, dels som en del af de ud-
gifter, der afholdes i Lolland-Falsters Stift.

TSF arbejder i år ud fra et budget på

• 42 mio. kr. til etablering DNK
• 30 mio. kr. til drift DNK
• 30 mio. kr. til anden drift
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Omfanget og kompleksiteten af edb-projekterne gør det nødvendigt udfra såvel
styringsmæssige som økonomiske forhold at kunne foretage en detaljeret og
målrettet registrering og opfølgning på edb-udgifterne.

TSF har udviklet et regnskabssystem til styring af edb-udgifterne. Systemet har
været afprøvet igennem et år. Dette system ønskes integreret med SØS, så bila-
gene kun registreres én gang.

På sigt skal det nye regnskabssystem udvides

• til at kunne modtage fakturaer via edifact fra Teledanmark og udstyrsle-
verandører.

• så institutionerne kan belastes med deres andel af edb-udgifterne.
• så institutionerne kan opkræves deres andel af edb-udgifterne.

Der var enighed om søge etableret en løsning, der samtidig understøtter {IT-
kontoret} behov for styringsinformationer og sikrer, at fællesfondens regnskab
fortsat kan aflægges ud fra den nuværende kontoplan mv. Løsningen etableres
ved, at edb-regnskabet sidestilles med SCL og FLØS- problematikkerne.

[Figur udeladt]

SE udarbejder forslag til en løsning med udgangspunkt i ovenstående. Forsla-
get drøftes med TSF og FR [Frans Rasmussen, Lolland-Falsters Stift] inden det
forelægges regnskabsgruppen."

På grund af Torben Stærgaards oplysninger opstod der i regnskabsgruppen tvivl om, hvorvidt
regnskabsopfølgningen skulle tage udgangspunkt i de af Torben Stærgaard oplyste beløb eller
den af ministeriet hidtil udmeldte ramme. Det blev aftalt, at dette skulle afklares af Anette
Meinskar til næste møde.

På regnskabsgruppens møde den 26. juli 2000 oplyste Annette Meinskar, at budgetopfølgnin-
gen skulle tage udgangspunkt i det af Torben Stærgaard oplyste budget. Endvidere blev et
forslag til forskrift for edb-regnskabet drøftet.

I regnskabsopfølgningen for maj af 31. juli 2000 anføres, at ”det efter ønske fra IT-kontoret
med virkning pr. 1. maj 2000 [er] besluttet at forhøje budgettet for IT-projekterne fra 29.200
mio. kr. til 58.400 mio. kr.” På grund af forhøjelsen viste IT-projekterne ikke længere et over-
forbrug. Det var dog fortsat regnskabsgruppens vurdering, at udgifterne til IT ville påvirke
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fællesfondens årsresultat negativt. Der fremgår ikke nogen nærmere begrundelse for beløbets
afvigelse fra IT-kontorets interne budget på 61,69 mio. kr.

I en e-mail af 4. august 2000 til resten af regnskabsgruppen oplyste Søren Eriksen, at Carsten
Dalsgaard Jørgensen havde ønsket, at der fremover blev foretaget opfølgning både i forhold
til det interne (reviderede) budget og i forhold til det oprindeligt udmeldte fællesfondsbudget.
Med e-mailen fulgte regnskabsopfølgning for juni måned 2000, hvoraf fremgår, at IT-
udgifterne fortsat overholdt det interne budget. Det anføres dog samtidig, at der stort set ikke
var bogført udgifter vedrørende IT i juni måned på grund af en forsinkelse i bogføringen, og
at dette ville påvirke fællesfondens resultat negativt.

Den 17. august 2000 fremsendte Lolland-Falsters Stift et halvårsregnskabet for fællesfonden
til Kirkeministeriet. Regnskabet viste, at der pr. 30. juni 2000 var bogført IT-udgifter for 36,3
mio. kr.

Ved udgangen af juli måned var der ifølge regnskabsgruppen bogført IT-udgifter for 39,2
mio. kr., hvilket var et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det interne periodebudget. Ud-
gifterne til DNK var fortsat langt under det budgetterede. Regnskabsgruppen anførte:

" Da der reelt ikke er bogført udgifter vedrørende juli måned, bør forbruget
sammenlignes med budgettet for juni måned. IT-projekterne udviser således
reelt et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til det interne budget, medens
DNK udviser et mindre forbrug på ca. 6 mio. kr.

Afvigelserne kan fremkomme ved

• at DNK er overbudgetteret,
• at DNK-udgifterne ikke er periodiseret i overensstemmelse med aktivite-

terne,
• at DNK-aktiviteterne i 2000 er mindre end forventet eller
• at DNK-udgifterne bogføres under IT-projekterne."

Ved udgangen af august 2000 var der et bogført overforbrug til IT på 2,3 mio. kr. Da der fort-
sat var et bogføringsmæssigt efterslæb, var forbruget efter regnskabsgruppens vurdering
imidlertid væsentligt større. Regnskabsgruppen vurderede, at der var tale om et periodiseret
merforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til det interne budget. Regnskabsgruppen udtrykte stor
usikkerhed om det forventede årsresultat vedrørende IT-udgifter, men vurderede, at udgifterne
ville påvirke fællesfondens resultat negativt i forhold til det realiserede resultat pr. august.
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IT-kontoret (Torben Stærgaard) udarbejdede i starten af september 2000 en prognose for årets
samlede forbrug, baseret på forbruget pr. 31. juli. Ifølge IT-kontoret var der pr. 31. juli for-
brugt 34,723 mio. kr., og IT-kontoret forventede på den baggrund et samlet forbrug i 2000 på
59,5 mio. kr. Prognosen var en ren fremskrivning på baggrund af det gennemsnitlige måned-
lige forbrug indtil 31. juli 2000. Af prognosen fremgik samtidig, at IT-kontoret arbejdede med
et budget på 61,69 mio. kr. i 2000.

Ved udgangen af september var der ifølge regnskabsgruppen et bogført overforbrug på 9,4
mio. kr. DNK-udgifterne lå 5,5 mio. kr. under periodebudgettet.

På et møde i SØS-erfa-gruppen den 3. oktober 2000 blev det oplyst, at IT-projekterne ifølge
regnskabsgruppens månedlige opfølgninger til Carsten Dalsgaard Jørgensen viste et overfor-
brug, og at ministeriet overvejede, hvordan overforbruget kunne mindskes.

Ved udgangen af oktober måned var der ifølge regnskabsgruppen et bogført forbrug på 55,3
mio. kr. svarende til et overforbrug på 6,6 mio. kr., mens udgifterne til DNK lå 4,1 mio. kr.
under budgettet. Regnskabsgruppen bemærkede, at udgifterne til DNK viste en stigende ten-
dens.

På DNK-styregruppens møde den 10. november 2000 spurgte biskop Kresten Drejergaard til
baggrunden for, at DNK-projektet holder sit budget, hvorimod andre budgetter sprænges. Af
mødereferatet fremgår:

" Poul Juel Lauridsen understreger, at projektets budget styres meget stramt. Der
er ikke generelt sket overskridelser, der er tværtimod fx på uddannelsesområdet
løst en større opgave end planlagt.

Steffen Brunés understreger, at mange af de hidtidige projekter har været kørt
uden en tilsvarende budgetlægning. Med de nye opfølgningsværktøjer bliver
disse aktiviteter meget synlige. Der arbejdes derfor med en bedre budgettering
fremover.

Regnskabsoplysningerne er mangelfulde, fordi der ikke løbende er sket en in-
tern afregning. Denne interne afregning sker bagefter. Det er endvidere sådan,
at bl.a. kommunikationsomkostningerne ikke har været budgetteret eksplicit.
Det har heller ikke været forudset, at regningen på telekommunikation er blevet
så omfattende, længe før denne kommunikation skal bruges til DNK.
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Der er gennem sidste år og i år sket en løbende forbedring i opfølgningen af
IT-omkostningerne. Der arbejdes fx nu med en opdeling mellem anskaffelse og
drift."

Ved udgangen af november var der ifølge regnskabsgruppen et bogført IT-forbrug på 59,8
mio. kr. svarende til et overforbrug på 6,3 mio. kr., mens der til DNK var bogført 32,6 mio.
kr. mod periodebudgettets 39 mio. kr.

I januar 2001 konstaterede regnskabsgruppen, at der ved udgangen af december var bogført
IT-udgifter for 61,9 mio. kr. mod det interne årsbudgets 58,4 mio. kr. Til DNK var der bogført
36,8 mio. kr. mod årsbudgettets 42,5 mio. kr. Regnskabsgruppen anførte, at DNK-forbruget
skulle ses i lyset af, at anskaffelser alene påvirkede driften via leasing-afgifter. Endvidere an-
førte regnskabsgruppen:

" Det er vurderingen,

• at udgifterne til Kirkeministeriets IT-aktiviteter vil forværre det foreløbige
driftsresultat yderligere med 6 mio. kr. i efterposteringsperioden. Der fore-
ligger regninger svarende til 2 mio. kr. ligesom udgifter til CSC og vedrø-
rende december endnu ikke er bogført.

• at manglende bogføring af tilskud til Kirkeministeriet vil øge driftsunder-
skuddet med yderligere 2 mio. kr.

[… ]"

Den 13. marts 2001 fremsendte Lolland-Falsters Stift et årsregnskab for 2000 til Kirkemini-
steriet. Ifølge regnskabet blev der brugt 65,45 mio. kr. på IT-driften og 41,67 mio. kr. til
DNK.

I et notat af 27. marts 2001 til Steffen Brunés anførte Torben Stærgaard følgende om regn-
skabsåret 2000:

" Regnskabstallene - LOF's og edb-regnskabet - stemmer i år godt overens.

Heidi og Frans har siden december foretaget en afstemning via kreditorerne,
der er totalt set en afstand på 1.3 mio., som skyldes manglende registrering af
telefonregninger i edb-regnskabet - de regninger, der endnu ikke er kommet ind
over samleregninger. Da edb-regnskabet alene er et specifikationsregnskab
(endnu), har jeg skønnet at tidsforbruget ved at få disse telefonregninger regi-
streret, ikke står mål med værdien, når vi præcis ved hvor differencen er.
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Pr. område er der afvigelser, mer- og mindreforbrug, totalt set er der en over-
skridelse på 3%

Uanset overskridelsen er lille, er det ikke OK, men det skal dog ses i sammen-
hæng med, at hele 2000, som det foregående år har været præget af en ekstrem
vækst, herunder på områder hvor vi reelt ikke kan styre udviklingen (PAP-pc'er
og kommunikationsudgifter.)

Jeg bekymrede mig over i 2000 at skulle styre meget præcist på hvert detalje-
område - ikke fordi det ikke er rimeligt, men fordi de fastlagte detaljeområder
ikke er de, der eksisterer i virkeligheden og fordi vor viden endnu ikke er til-
strækkelig til dette formål. Som det ses er udsvingene fra område til område ret
store.

Jeg har endnu ikke gennemanalyseret område for område - det er et stort arbej-
de og det skal, når det gøres, holdes op imod det fremtidige rapporteringsni-
veau; det jeg har foreslået i notat af 3. marts (som du har set) [må være internt
notat dateret 2. marts 2001 - se nedenfor under 2001], og som edb-regnskabet
nu er lagt tilrette efter. Carsten har i torsdags lovet at give en hurtig tilbage-
melding på, om det er sådan vi gør.

Umiddelbart kan et merforbrug på KIS forklares med at både menighedsråds-
valg og brugeradministration var underestimeret og tilsvarende kan et lige så
stort mindreforbrug på Doc2000 forklares med forsinkelsen, der har udskudt
betalingen af næstsidste rate samt iværksættelse af vedligeholdelsesbetalingen.

De store beløb på ITK-applikationer og diverse applikationer er begge de ad-
ministrative systemer vi bruger, her har vi underestimeret de reelle anlægs- og
driftsomkostninger - desuden er det udestående, om ikke en del af denne om-
kostning bør figurere som en DNK-etableringsomkostning.

Samlet er forbruget eksklusive DNK på 57.7 mio. Ca. 4 mio. mindre end bud-
getteret, men det skal sammenholdes med at jeg i driften har 7.8 mio. kr. ståen-
de på DNK, her skal vi afklare, hvorvidt vi skal tage udgiften over etablerings-
kontoen eller over driften. Det betyder så også, at jeg i edb-regnskabet har en
DNK-etableringsudgift på mellem 41.1 eller 48.9 mio. Forstå ikke disse margi-
ner som "hokus pokus", men jeg har ikke siden Heidi og Frans afsluttede af-
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stemningen haft lejlighed til at kontrollere alle posteringerne på DNK og sam-
menholde med DNK-projektregnskabet.

Jeg har faktisk koncentreret mig om at sige NEJ - som aftalt den 4. september,
hvor jeg fremlagde en prognose for året på 59.5 mio. (eksklusive DNK).

Ved vor budget- og regnskabsdiskussion sidste år i april-juni blev det forudsat
og aftalt, at de udgifter, der afholdtes til decentrale aktiviteter, skulle afholdes
over andre konti (Øvrige udgifter til præster og provster) på fællesfondens
regnskab henholdsvis søges opkrævet lokalt

I den fremsendte opgørelse er edb-udgifterne bogført på to konti:

Drift af DNK, SØS, FLØS, PUK m.v. 65.5 mio.kr. (budget: 29,2 mio. kr.)
Etablering af DNK 42,5 mio.kr. (budget: 42,5 mio. kr.)

Men det er ikke som aftalt.

Vi har i perioden fra 1996 og til nu haft udgifter på de centrale områder med
200 brugere på 11 lokationer (dep. og stifter eller FLØS, SØS, KIS m.m.) på
op imod 40 mio. kr. årligt - faldende fordi projektaktiviteterne har været afta-
gende i takt med at DNK er kommet til.

Vi har i samme periode 10 doblet det totale antal arbejdspladser - er gået i drift
med "DNK" - det kan vi ikke for 29,2 mio. kr. årligt - det er det samme budget,
som vi i '96 havde til de 200 brugere.

DNK-rapportens bilag A opgør de årlige driftsomkostninger eksklusive CPR-
services til 36,3 mio. kr. ('97 tal).

DNK er driftsmæssigt kørende - vi har været på noget nær 100% kapacitet i
hele 2000 inklusive CPR-services, som er afholdt med 3 mio. kr.

Hvis 2. kontors opstilling er korrekt kan vi allerede nu se frem til tilsvarende
problemer i indeværende år. Her er driften sat til 46,6 mio. kr. - det tal kender
jeg - men det forudsætter også, at der finansieres et beløb (knap 20 mio. kr.) via
andre konti eller ad andre kanaler.
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Såfremt de samlede aktiviteter skal holdes inden for den ramme forudsætter det
nogle synlige indskrænkninger og ophør af aktiviteter, jeg er parat til at gå ind i
en drøftelse."

Kirkeministeriet kommenterede i december 2002 et beretningsudkast, Rigsrevisionen havde
sendt til høring. Kirkeministeriet indsatte følgende formulering i udkastet:

" I det notat Rigsrevisionen henviser til står der rigtig nok, at der under budgetfa-
sen året før blev opstillet nogle forudsætninger som man vil søge opfyldt for
senere år. Disse var at søge udgifterne til datakommunikation flyttet ud til lokal
finansiering og derudover af flytte og/-eller synliggøre andre udgifter vedr.
sognenes IT-anvendelse, så det af fællesfondens regnskab kom til at fremgår
hvor pengene blev anvendt.

I den følgende budgetrunde blev det faktisk forudsat, at datakommunikation
skulle afholdes lokalt, hvorimod de andre tiltag ikke blev fremmet."

Denne formulering er ganske uklar. Det er imidlertid et faktum, at det var i 2001, at man bud-
getterede med en lokal afholdelse af udgifterne til datakommunikation.

På den baggrund er det mest nærliggende at antage, at der ikke for 2000 blev budgetteret med
en lokal finansiering eller henførelse til andre konti af disse udgifter.

I et udateret dokument fra IT-kontoret med oversigt over budget og regnskabstal for 2000 er
de 7,8 mio. kr. henført til driften af DNK.

På et samråd med biskopperne den 30. marts 2001 oplyste kirkeministeren, at der i budgettet
for 2000 ikke var taget tilstrækkelig højde for udgifter til brug af internettet. Ministeren til-
kendegav, at dette var en fejl fra ministeriets side. Der var nu igangsat en procedure for at få
indarbejdet udgifterne til brug af internettet i de fremtidige budgetter. Ministeren oplyste end-
videre, at en ”sparebande” var gået i gang med at kulegrave især kontrakter og produkter på
IT-forvaltningens område med henblik på yderligere besparelser.

På mødet uddelte ministeren en oversigt over fællesfondens drift i år 2000, hvoraf bl.a. frem-
gik:
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”Fællesfondens drift år 2000 Budget Regnskab
[… ]
Datatransmission 0,0 10,0
[… ]
Drift af SØS, FLØS, PUK, DOC, KA m.v. 29,2 33,0
Drift af DNK (budgetkorrektur) 20,0 21,5
[… ]
Etablering af DNK 42,5 42,5
[… ]”

Beløbene giver et samlet IT-budget (med korrektur) på 49,2 mio. kr. og et forbrug på 64,5
mio. kr., eksklusive DNK-etablering.

I en e-mail af 10. april 2001 sendte Søren Eriksen en række regneark vedrørende regnskabet
for 2000 til Anette Meinskar (ifølge påtegning videregivet til Carsten Dalsgaard Jørgensen).
Ifølge disse blev der i 2000 bogført udgifter til IT på mellem 65,665 og 66,377 mio. kr. mod
det interne årsbudgets 58,4 mio. kr. og landskirkeskattebudgettets 29,2 mio. kr. Til DNK blev
der bogført 42,506 mio. kr. i overensstemmelse med budgettet på 42,5 mio. kr.

I IT-kontorets notat af 3. september 2002 er angivet et 2000-budget for IT, eksklusive DNK,
på 60,69 mio. kr. og et forbrug på 65,56 mio. kr. Budgetoverskridelsen blev forklaret med, at
udgifterne til brugeradministration samt etablering og drift af helpdesksystemerne kom hurti-
gere og blev dyrere end forventet.

En opgørelse fra 2002 fra IT-kontoret viser, at de reelle betalinger vedrørende DNK-
etableringen udgjorde 29,8 mio. kr. Øvrige IT-udgifter har dermed udgjort 77,2 mio. kr.

Regnskabsåret 2001

I et dokument af 11. april 2000 fremlagde IT-kontoret et budgetforslag for regnskabsåret 2001
på 66,5 mio. kr., eksklusive DNK-etablering, der var opdelt efter, om udgifterne angik cen-
trale eller decentrale forhold. Således angik 31,3 mio. kr. udgifter til departement og stifter,
mens 15,7 mio. kr. angik sogne og provstier og 19,5 mio. kr. angik præster og provster. I en
note oplyste IT-kontoret, at driften af ca. 1600 pc’er i pastorater og provstier var fastsat til
22.000 kr. pr. pc (i alt ca. 35,2 mio. kr.), mens de eksterne konsulenter Gartner Group havde
vurderet udgiften til 26.000 kr. pr. pc (i alt ca. 41,6 mio. kr.).

I maj 2000 fremsendte Torben Stærgaard "Notat vedrørende fællesfondens udgifter til drift og
support af folkekirkens IT-baserede service applikationer i 2001" til Steffen Brunés og Car-
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sten Dalsgaard Jørgensen (dokumentet er dateret 25. maj 2001, hvilket må være en fejl. Do-
kumentet må efter sit indhold stamme fra foråret 2000). I en følgeskrivelse anførte Torben
Stærgaard:

" Vedlagte notat er udarbejdet efter de retningslinier som vi aftalte.

Mit udkast til budget for 2001, som viste et samlet forbrug på 66,5 mio. kr., er
omarbejdet sådan, at:

- budgetudkastet er beskåret med ca. 2,5 mio. kr.
- udgifterne fordeles på anvendelsesområderne: FLØS, SØS, KIS, DOC, PUK

og DNK.
- udgifter til ISDN forudsættes afholdt lokalt.
- udgifter til CPR-services forudsættes afholdt lokalt.

Tallene ser sådan ud:                         mio. kr.
Oprindeligt budget 66,5
- besparelse 2,5
- lokalt afholdt ISDN 13,2
- lokalt afholdt indkøb af Cpr. services 4,2
Fællesfondens andel herefter 46,6"

I det vedlagt notat er budgettet i overensstemmelse hermed fastsat til 46,6 mio. kr., hvoraf der
er afsat 20,4 mio. kr. til driften af DNK. Herom anføres:

”Fællesfonden har i forbindelse med DNK (Den Ny Kirkebog), påtaget sig en
udgift til drift og vedligeholdelse af lokalt IT-udstyr. Udgiften er fællesfondens
del af de driftsudgifter, der følger af etableringen af DNK.”

Kirkeministeriet har i januar 2003 over for Rigsrevisionen oplyst, at det formentlig blev en-
deligt aftalt, at udgifterne til CPR-services skulle belaste andre fællesfondskonti end IT, mens
udgifterne til datakommunikation skulle afholdes af de lokale kasser.

Den 19. juni 2000 offentliggjorde ministeriet fællesfondens budget for 2001. I budgettet var
der afsat 46,6 mio. kr. til driften af IT, herunder driften af DNK, samt 37,7 mio. kr. til etable-
ring af DNK og kirkenettet.

Ifølge et internt notat af 29. maj 2000 fra 2. kontor skyldtes udgiftsstigningen på 17,4 mio. kr.
for IT-driften i forhold til 2000, at man i forbindelse med DNK-projektet påtog sig service og



52

løbende udskiftning af ca. 1.500 DNK-arbejdspladser, hvor der hidtil kun havde været 300
arbejdspladser at servicere. Hertil kom fremtidige driftsudgifter til digital forvaltning på
stiftskontorene og i Kirkeministeriet, samt at lønindekset for IT-service og applikationsudvik-
ling var ca. dobbelt så højt som indeks for løn generelt. I notatet findes følgende oversigt over
merudgifter til IT-driften:

"Udgifter DNK
Løn 4.000.000
Lokaler/transport 1.000.000
Driftsydelser (herunder genanskaffelser) 7.000.000
Datakommunikation/netværk       3.000.000
DNK i alt merudgift     15.000.000

Øvrig IT
Digital forvaltning (DOC2000) 1.500.000
Ekstraordinært lønindeks          900.000
Merudgifter i alt    17.400.000"

I notatet var en oversigt over totalbudgettet for IT-driften for 2001 fordelt på de forskellige
applikationer. Oversigten er i overensstemmelse med ovennævnte notat fra IT-kontoret. Der
er således bl.a. afsat 20,4 mio. kr. til DNK-driften.

Endvidere fremhævedes det i notatet, at det angivne budget forudsatte, at lokal brug af inter-
nettet afholdtes af kirkekasserne og ikke af fællesfonden.

Endelig oplystes det, at det i samråd med landets biskopper var blevet besluttet at finansiere
etableringen af DNK og styrkelsen af fællesfondens kassebeholdning via et 10-årigt stifts-
middellån på i alt 57,7 mio. kr.

I et svar til Folketingets Kirkeudvalg oplyste kirkeministeren i juli 2000, at biskopperne på
et møde den 29. marts 2000 havde anbefalet, at fællesfonden optog lån i stiftsmidlerne til del-
vis finansiering af fællesfondens udgifter i 2001 for at undgå en stigning i landskirkeskatten.
Ministeren oplyste, at lånet på i alt 57,7 mio. kr. skulle dække DNK-etableringsudgiften i
2001 på 37,7 mio. kr. samt styrke fællesfondens kassebeholdning med 20 mio. kr.

Om budgetovervågningen oplyste ministeren, at der månedligt blev udarbejdet budgetrap-
porter til brug for ministeriets overordnede budgetstyring samt afholdt kvartalsvise budgetop-
følgningsmøder navnlig med henblik på overvågning af fællesfondens IT-udgifter.
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Den 24. november 2000 fremsendte Torben Stærgaard et notat til Carsten Dalsgaard Jørgen-
sen, Steffen Brunés og Rasmus Paaske Larsen om udgifter til datakommunikation på DNK-
arbejdspladserne. Af notat fremgår, at IT-kontoret i forbindelse med budgetlægningen havde
vurderet udgifterne til at være ca. 13,2 mio. kr. i 2001, men at dette nu var blevet revurderet
til mellem 9,6 og 10,5 mio. kr. afhængig af forventningen til den gennemsnitlige bruger. IT-
kontoret forudsatte, at der skete en udgiftsopdeling mellem DNK-driften og menighedsrådet i
relation til ”PC til alle præster”, når disse blev tilkoblet de eksisterende DNK-installationer.

I en artikel offentliggjort i Kristeligt Dagblad den 25. november 2000 omtalte kirkeministe-
ren bl.a. udgifterne til lokal brug af internettet. Ministeren anførte, at ministeriet i efteråret
2000 havde antydet, at udgifterne hertil allerede fra 2001 skulle afholdes lokalt. Ministeren
havde imidlertid besluttet, at udgifterne indtil videre fortsat skulle afholdes af fællesfonden.

Den 27. november 2000 skrev kirkeministeren i overensstemmelse hermed til menighedsråd
og provstiudvalg om udgifterne til lokal brug af internettet. Ministeren beklagede, at der hav-
de været forvirring om, hvem der skulle finansiere disse udgifter. Ministeren meddelte, at hun
havde besluttet, at udgifterne indtil videre skulle afholdes af fællesfonden.

I december 2000 meddelte Carsten Dalsgaard-Jørgensen i et notat til kirkeministeren, at ud-
giften til internet-forbindelser forventedes at beløbe sig til 10,5 mio. kr. i 2001. I notatet frem-
satte Carsten Dalsgaard Jørgensen forslag til besparelser på fællesfondsbudgettet og tilkende-
gav en forventning om øgede indtægter, således at udgiften til internet kunne finansieres over
fællesfonden.

På regnskabsgruppens møde den 22. januar 2001 blev det oplyst, at forskriften til det plan-
lagte edb-regnskab afventede et møde i ministeriet.

I et internt notat af 2. marts 2001 til 2. kontor foreslog Torben Stærgaard en ændret struktur i
rapporteringen af edb-udgifter. Torben Stærgaard anførte, at mens den hidtidige bogføring
frem til 1996-97 havde kunnet give et nogenlunde retvisende billede af IT-aktiviteterne, var
det fra 1998, hvor først provsterne og senere DNK-projektet kom til, blevet stadig sværere at
styre og afspejle IT-aktiviteterne i en så simpel struktur. IT-kontoret havde derfor udviklet
”edb regnskabet”.

Regnskabsgruppen blev på et møde den 9. marts 2001 orienteret om, at et udkast til forskrift
for edb-regnskabet havde været forelagt Kirkeministeriet og Torben Stærgaard. Det var hen-
sigten at implementere edb-regnskabet snarest muligt.
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I et notat af 2. marts 2001 til regnskabsgruppen beskrev Torben Stærgaard baggrunden og
principperne for det nye edb-regnskab. Det fremgik, at edb-regnskabet blev udviklet, fordi det
var blevet stadig sværere at styre og afspejle IT-aktiviteterne i den hidtidige struktur. Edb-
regnskabet var optimeret i henhold til de budgetstyrings- og rapporteringsformål, der aktuelt
var behov for og krav om at kunne håndtere, således at fællesfondens budgetter og bevillinger
kunne overholdes. Det fremhævedes endvidere, at der i fællesfondens regnskab ikke blev
skelnet mellem etablerings- og driftsomkostninger, hvilket i forhold til DNK og andre lignen-
de projekter indebar, at det kunne være vanskeligt at holde etableringsbevillingen adskilt fra
de driftsomkostninger, der normalt dukker op, inden et stort og længerevarende projekt er
afsluttet. Styringsmæssigt var dette problematisk, og i forhold til omverdenen kunne det give
anledning til forklaringsproblemer, at regnskabet ikke umiddelbart viser projektets økonomi-
ske status, eller at andre driftskonti løber over. I det udviklede edb-regnskab kunne etablering
og drift holdes adskilt, og det ville blive muligt at fordele driftsomkostninger på de projekter,
de vedrørte.

Regnskabsgruppen tilsluttede sig på mødet tankerne bag den reviderede forskrift til edb-
regnskab.

I et notat af 27. marts 2001 til Steffen Brunés meddelte Torben Stærgaard, at hvis ”2. kontors
opstilling” var korrekt, ville der blive problemer med at overholde budgettet i 2001. Det er
usikkert hvilken opstilling, der er tale om. Torben Stærgaard tilkendegav, at driften var bud-
getteret til 46,6 mio. kr. ("det tal kender jeg"), men at dette forudsatte, at et yderligere beløb
på knap 20 mio. kr. blev finansieret via andre konti eller kanaler. Torben Stærgaard anførte, at
hvis de samlede aktiviteter skulle holdes inden for den budgetterede ramme, forudsatte det
nogle synlige indskrænkninger og ophør af aktiviteter. Torben Stærgaard meddelte, at han var
parat til at gå ind i drøftelser herom.

I bemærkningerne til dagsordenen til regnskabsgruppens møde den 27. april 2001 oplyses det,
at udkastet til forskrift til edb-regnskabet løbende var blevet revideret siden sidste møde.

Om regnskabsopfølgningen fremgår:

" Af udkast til regnskab for Fællesfonden marts 2001 fremgår
• ubalance vedrørende overførsler på 25 mio. kr.
• at der bogføres udgifter for DNK-projektet.

Ubalancen kan være fremkommet ved, at Viborg stift har bogført overførslen
som et udlån af stiftsmidler, medens Lolland-Falster har bogført udgifterne
som et tilskud.
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DNK-projektet er i forbindelse med fastsættelsen af Landskirkeskatten forudsat
lånefinansieret. Det er derfor ikke i overensstemmelse med gældende forskrif-
ter at medtage udgifterne i driften.
Regnskabsføringen skal afklares."

I et bilag til mødeindkaldelsen om budgetopfølgningen for regnskabsåret 2001 anføres, at
udgifter til etablering af DNK ikke er medtaget i budgettet, da dette i forbindelse med fast-
sættelsen af landskirkeskatten var forudsat lånefinansieret. Hvis udgifterne blev medtaget,
ville budgettet og regnskabet udvise et underskud på 37,5 mio. kr.

Som bilag var også vedlagt et udkast til forskrift til edb-regnskabet. Forskriften indeholder en
lang række oplysninger vedrørende IT-organisationen og bogføring af IT-udgifter.

På regnskabsgruppens møde den 27. april 2001 blev det drøftet, at edb-regnskabet skulle ud-
bygges, så tilskud til Lolland-Falsters Stift fremover bogførtes via edb-regnskabet, og så edb-
aktiviteter kunne lånefinansieres. Af mødereferatet fremgår videre:

" Ved fastsættelsen af landskirkeskatten er det forudsat, at udgifter til DNK skal
lånefinansieres i 2001.

Viborg Stift har optaget lån foreløbigt på 25 mio. kr., som Viborg Stift skal af-
drage i de kommende år. Lånet er af Lolland-Falsters Stift modtaget som til-
skud. Lolland-Falster bogfører udgifterne til DNK i driften. Det bevirker sam-
let,

• ubalance i regnskabet i 2001 p.t. på 25 mio. kr.
• underskud i 2001 på 37,5 mio. kr.
• at udgifterne medtages i driften to gange.

Den anvendte metode svarer i øvrigt ikke til forskrifterne.

Spørgsmålet medtages på næste møde i regnskabsgruppen."

På et møde den 9. maj 2001 blev SØS-erfa-gruppen orienteret om, at der ville blive etableret
et underregnskab til SØS i Lolland-Falsters Stift for at styrke den interne styring af IT-
projekterne.
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Af et internt notat af 28. maj 2001 fra 2. kontor fremgår, at det ved budgetteringen af fælles-
fondens udgifter for 2001 var forudsat, at lokalt brug af internet skulle afholdes af kirkekas-
serne, men at denne beslutning blev ændret i efteråret 2000, således at disse udgifter fremover
blev afholdt af fællesfonden.

Af regnskabsopfølgningen for april af 9. juli 2001 fremgår i overensstemmelse med landskir-
keskattebudgettet et IT-budget på 46,6 mio. kr. Ved udgangen af april var der bogført IT-
udgifter på 27,8 mio. kr. mod periodebudgettets 12,4 mio. kr. Det var regnskabsgruppens vur-
dering, at udgifterne til Kirkeministeriets IT-aktiviteter ville påvirke resultatet negativt. Om
DNK anføres følgende:

" Det er besluttet, at udgifterne til DNK-projektet i 2001 skal finansieres via lån i
stiftsmidlerne. Derfor medtages udgifterne til DNK-projektet ikke i driften.

Udgifterne til DNK er budgetteret til 37,7 mio. kr. i 2001.

Det samlede udgifter til DNK-projektet udviser pr. ultimo april et forbrug på
13,538 mio. kr. mod budgetteret 10,013 mio. kr.

Det er vurderingen, at udgifterne til DNK-projektet bliver større end den bud-
getterede låneoptagelse. Det vil påvirke resultatet negativt."

Den 11. juli 2001 fremsendte Søren Eriksen regnskabsopfølgningen for maj 2001. I følgeskri-
velsen udtaler Søren Eriksen:

" Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at der er flere områder i regnska-
bet, som bekymrer mig meget."

I maj-opfølgningen af 11. juli 2001 er der bogført udgifter til IT på 35 mio. kr. mod periode-
budgettets 16,2 mio. kr. Det er vurderingen, at udgifterne til IT-aktiviteter vil påvirke resulta-
tet stærkt negativt. DNK viser et forbrug på 16,5 mio. kr. mod budgetteret 13,1 mio. kr.

Regnskabsopfølgningen for juni af 17. august 2001 viser bogførte IT-udgifter for 48,8 mio.
kr. mod periodebudgettets 20 mio. kr. Det er fortsat vurderingen, at bl.a. IT-udgifterne vil
påvirke resultatet stærkt negativt. Til DNK er der brugt 19,2 mio. kr. mod budgetteret 16,2
mio. kr. Heraf vedrører de 5,275 mio. kr. leje af edb-udstyr. Det er fortsat vurderingen, at ud-
gifterne til DNK vil blive større end den budgetterede låneoptagelse.
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I indkaldelsen til regnskabsgruppens møde den 22. august 2001 er i bemærkningerne til dags-
ordenen bl.a. anført følgende:

" Af budgettet for landskirkeskatten for 2001 fremgår, at der skal optages "lån til
etablering af DNK på 37,7 mio. kr." samt at der skal optages "lån til kassebe-
holdningen på 20 mio. kr.".

Det er efterfølgende besluttet, at lån skal optages i stiftsmidlerne i Viborg Stift.

Carsten Dalsgaard har oplyst, at begge lån var tænkt som lån til styrkelse af
kassebeholdningen optaget og afdraget i Viborg Stift. Budgettet vil derfor ud-
vise et underskud på 37,7 mio. kr. i 2001. Carsten har dog ikke været opmærk-
som på anvisningerne i forskrifterne samt konsekvenserne af den tænkte løs-
ning.

Regnskabsgruppen kan vælge den løsning, man finder mest korrekt."

Af indkaldelsen fremgik endvidere, at Bjarne Burchardt ønskede følgende forslag drøftet:

" At regnskabsgruppen vil anbefale ministeriet at få overblik over nødvendig
driftskapital til fællesudgifterne for perioden fra nu og tre år eller mere frem.
Hvilke betingelser gælder når diverse leasing-aftaler udløber?

P.t. har fællesfonden en negativ kassebeholdning, og det er reelt reservefonden,
urealiseret kursgevinst, der udgør kassebeholdningen. Det optagne lån strækker
kassebeholdningens formåen. Men lånet er snart færdigudbetalt efter 1. halvår.
Derfor synes jeg det er på høje tid at se ud i fremtiden.

Dette kunne bl.a. gøres ved, at man bad Unibank (som vist har leasing-
kontrakterne på IT-udstyr) udskrive summer over leasing-udgifter ved for-
faldstidspunkt, at man på alle øvrige fællesudgifter udarbejdede oversigter over
beløbsstørrelse og forfaldstidspunkter osv.

Det har været vanskelig for Viborg at disponere, og det er fortsat vanskeligt for
Lolland-Falster at disponere over stiftsmidlerne, når man ikke præcist ved
hvornår udgifterne forfalder og L-F f.eks. skal bruge stiftsmidler til midlertidig
finansiering af kassebeholdning i fællesfonden. Ålborg har i øvrigt i indtil et år
lånt Viborg kr. 12,5 mio. i stiftsmidler. Hvordan dækkes likviditetsbehovet i 2.
halvår 2001 i fællesfonden???
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[… ]

Alt i alt fører det frem til, at regnskabsgruppen klarer må pointere i kommenta-
rer til konsolideret regnskab, at det går dårligt i fællesfondens regnskab, og at
det er på tide, at der blive hanket alvorligt op og at man ser længere ud i frem-
tiden end dette år og måske næste år. Den måde de sidste fire år er forløbet på
er uheldigt og likviditeten er helt i bund. Det der kan gå galt, går galt."

Hertil tilføjede Søren Eriksen:

" Et er at give råd, noget andet er at bruge råd. Regnskabsopfølgningen viser
med al tydelighed, at manglende driftsbudget for IT-projekterne har store kon-
sekvenser [for] landskirkeskatten, regnskaberne og likviditeten. Af hensyn til
Fællesfondens regnskaber bør regnskabsgruppen derfor anbefale, at der udar-
bejdes bedre driftsbudgetter for IT-projekterne."

På regnskabsgruppens møde den 22. august 2001 blev det besluttet at udskyde spørgsmålet
om finansiering af DNK til næste møde, idet der arbejdedes på et løsningsforslag, hvor ud-
gangspunktet var, at lånet blev optaget til styrkelse af kassebeholdningen, at DNK-udgifterne
blev medtaget i driften, og at overførslen ikke belastede driften. Af mødereferatet fremgår om
fællesfondens likviditetsbehov:

" Regnskabsgruppen kan konstatere, at der fortsat er underskud i Fællesfonden.
Regnskabsgruppen vurderer, at Fællesfonden fortsat vil skulle afholde væsent-
lige IT-udgifter.

Af hensyn til fastsættelsen af landskirkeskatten samt af hensyn til styringen af
likviditeten anbefaler Regnskabsgruppen, at der udarbejdes et flerårigt budget
for IT-udgifterne indeholdende en opgørelse over disponerede beløb."

Ved brev af 31. august 2001 fremsendte Lolland-Falsters Stift et halvårsregnskab pr. 30. juni
2001 for fællesfonden til Kirkeministeriet. Ifølge regnskabet var der pr. 30. juni 2001 bogført
udgifter for 49,2 mio. kr. til IT samt 19 mio. kr. til DNK.

Af regnskabsopfølgningen for juli af 11. september 2001 fremgår indledningsvis, at denne er
ændret i forhold til tidligere opfølgninger for 2001, idet udgifter til DNK-projektet nu medta-
ges i driften, og lån optaget i stiftsmidlerne er optaget med det formål at styrke kassebehold-
ningen. For IT-projekter er der bogført forbrug på 52,6 mio. kr. mod periodebudgettets 23,8
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mio. kr. For DNK er der bogført 19,2 mio. kr. mod periodebudgettets 19,2 mio. kr. Det be-
mærkes dog, at der ikke er bogført udgifter vedrørende DNK i juli måned, hvorfor der er et
bogføringsmæssigt efterslæb vedrørende DNK-projektet. Det er vurderingen, at udgifterne til
IT og DNK vil påvirke årsresultatet stærkt negativt.

I en e-mail af 20. september 2001 fra Søren Eriksen til Carsten Dalsgaard Jørgensen med
regnskabsopfølgning for august udtrykte regnskabsgruppen bekymring over udviklingen i
perioderegnskaberne:

" Jeg skal ikke undlade at gøre dig opmærksom på, at Regnskabsgruppen er end-
dog meget bekymret for udviklingen i Fællesfondens perioderegnskaber. Vi
forventer, at årsregnskabet vil udvise et meget stort underskud, der igen i år vil
belaste kassebeholdningen væsentligt.

Vi finder, at det er væsentligt at få rettet op på ubalancen mellem indtægter og
udgifter."

Ifølge opfølgningen var der ved udgangen af august bogført IT-udgifter på 54,1 mio. kr. mod
periodebudgettets 27,6 mio. kr. Til DNK var der bogført udgifter for 21,4 mio. kr., mod peri-
odebudgettets 22,3 mio. kr. Det anførtes dog, at der blev bogført relativt få udgifter vedrøren-
de IT og DNK-projekterne i juli og august måned. Der forventedes derfor et efterslæb vedrø-
rende disse projekter. Det var regnskabsgruppens vurdering, at udgifterne til IT og DNK-
projektet ville påvirke resultatet stærkt negativt.

Af et dokument af 27. september 2001 fra IT-kontoret fremgår ligeledes, at der pr. 31. august
2001 var brugt 54,1 mio. kr. på IT-relaterede udgifter.

I en mødeindkaldelse til regnskabsgruppens møde den 10. oktober 2001 fremgår af bemærk-
ningerne til dagsordenens punkt 7 (forventet årsresultat i fællesfonden):

”På årsmødet drøftede Magnus [Magnus G. Beck, Haderslev Stift] Regnskabs-
opfølgning august med Finn Langager [Larsen, departementschef], som gav
udtryk for, at efter Ministeriets vurderinger bliver driftsresultatet af Fællesfon-
den ender i et underskud på kun kr. 10 mill.

Jeg [Bjarne Burchardt, Ribe Stift] talte med Carsten Dalsgaard om samme em-
ne. Han gav udtryk for, at regnskabsgruppen vurderede det forventede resultat
på Fællesfonden alt for negativt. Det skulle ikke blive så galt som rapporten
udtrykker. Der skulle bl.a. komme penge tilbage på leasing-aftaler. Ministeriet
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har åbenbart en oversigt over de fremtidige leasing-ydelser m.m. Den mente
han også godt vi skulle have.

Jeg vil me[n]e det ville være formålstjenligt om vi på mødet gennemgik vor
korrigerede forventninger til regnskabsresultat med Carsten Dalsgaard, ligesom
vi kunne fortælle om sammensætningen af kassebeholdningen eller mangel på
samme.

Hvis Finn Langager og Carsten Dalsgaard har ret i Deres antagelser er det fint.
Men det kunne være rart om vi mundtligt kan få konstateret om vi regner på
samme måde som Ministeriet.”

Af et referat fra regnskabsgruppens møde den 10. oktober fremgår:

”Forventet årsresultat for Fællesfonden drøftet med udgangspunkt i oplysnin-
gerne i mødeindkaldelsen samt notat fra IT-kontoret fremlagt af CD [Carsten
Dalsgaard Jørgensen].

IT-kontoret vurderer, at budgettet for Fællesfonden kan overholdes. Det be-
grundes med at ca. 20 mio. af det realiserede resultat på. 31.08.2001. kan tilba-
geføres ved ændret finansiering samt ved viderefakturering af udlæg.

Regnskabsgruppen påpeger, at de realiserede IT-udgifter ikke svarer til de fak-
tiske udgifter, idet der reelt ikke er bogført udgifter vedr. juni og juli, på trods
af at der er store faste udgifter. Regnskabsgruppen er bekendt med at mange
leverandører rykker kraftig for betaling af ikke bogførte fakturaer.

Regnskabsgruppens analyse af regnskaberne viser, at der er bogført IT-udgifter
for ca. 54 mio. kr. Heraf vedrører kun 13,696 [mio.] kr. køb. Leasing-
finansiering af løbende driftsudgifter er efter regnskabsgruppens vurdering en
økonomisk farlig politik.

Regnskabsgruppen noterer sig IT-kontorets udmelding, men forbeholder sig ret
til at have sig egen vurdering i forbindelse med fremtidig regnskabsopfølgnin-
ger.

Der var tilslutning til estimatet for regnskabet ved. de øvrige hovedpunkter.”
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Ved e-mail af 29. oktober 2001 fremsendtes regnskabsopfølgning for september af 25. okto-
ber 2001. I e-mailen, der blev sendt direkte til Carsten Dalsgaard Jørgensen, Steffen Brunés,
Torben Stærgaard og Rasmus Paaske Larsen blev Regnskabsgruppens bekymring for udvik-
lingen i fællesfondens perioderegnskaber på ny fremsat.

Ifølge regnskabsopfølgningen var der ved udgangen af september bogført IT-udgifter på 60,7
mio. kr. mod periodebudgettets 31,4 mio. kr. Til DNK var der bogført 21,4 mio. kr. mod peri-
odebudgettets 25,4 mio. kr. Det fremgår samtidig, at der var bogført relativt få udgifter vedrø-
rende IT og DNK i juli og august måned, og at der kun var bogført 0,015 mio. kr. til DNK i
september. Der var således et stort efterslæb vedrørende disse projekter.

Regnskabsgruppen estimerede på dette tidspunkt, at udgiften for hele året ville ende på 86,8
mio. kr. mod årsbudgettets 46,6 mio. kr. Estimatet for DNK svarede til årsbudgettet på 37,7
mio. kr. Dog anførtes, at estimatet vedrørende IT-projekterne var fremkommet ved, at over-
forbruget i andet halvår 2001 blev sat til halvdelen af overforbruget i første halvår. Regn-
skabsgruppen tilkendegav, at den var informeret om, at IT-kontoret forventede at kunne tilba-
geføre ca. 19 mio. kr. i forhold til det realiserede regnskab pr. 31. august 2001. Dette modsva-
redes dog ifølge regnskabsgruppen til dels af, at der var et ikke uvæsentligt efterslæb i bogfø-
ringen af IT-kontorets udgifter, samt at der i regnskabet kun var bogført få udgifter, der ved-
rørte køb. Regnskabsgruppen anførte, at driftsudgifter aldrig bør leases.

Opfølgningen indeholdt tillige en opstilling over, hvordan de bogførte IT-udgifter fordeler
sig. Den største post var infrastruktur, hvor der var bogført udgifter for 42,8 mio. kr.

I regnskabsopfølgningen for oktober af 21. november 2001 fremgik:

”Ved fastsættelsen af budgettet for IT-aktiviteterne i 2001 var det forudsat, at
udgifter svarende til 10 mio. kr. skulle viderefaktueres til menighedsråd mv. I
forbindelse med efterfølgende beslutning om ikke at viderefakturere disse ud-
gifter, besluttedes det samtidig at hæve budgettet for IT-aktiviteter med 10 mio.
kr. finansieret ved tilsvarende større renteindtægter. Denne beslutning er indar-
bejdet i regnskabsopfølgningen.”

Videre fremgik:

”IT-udgifter
- Der er udgiftsført forbrugsafgifter for 1,000 mio. kr. som skal viderefaktu-

reres
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- Der er udgiftsført tilslutningsafgifter for 3,563 mio. kr. som skal videre-
faktureres

- Der forventes en finansieringsomlægning svarende til 15,100 mio. kr. netto
Beløbene - i alt 19,663 mio. kr. - er medtaget i opfølgningen i form af en ned-
skrivning af udgifterne til IT-projekterne.”

Der var med denne nedskrivning bogført et forbrug på 50,967 mio. kr. til IT. Regnskabsgrup-
pens estimat for året lød på 70,823 mio. kr. Estimatet fremkom ved, at overforbruget i resten
af finansåret blev sat til halvdelen af overforbruget i de første 10 måneder.

Regnskabsopfølgningen for november af 7. januar 2002 viste med de nævnte nedskrivninger
et forbrug på 53,6 mio. kr. mod periodebudgettets 47,4 mio. kr. Til DNK var der bogført 30,2
mio. kr. mod budgettets 31,5 mio. kr. Ifølge regnskabsgruppens estimat på dette tidspunkt
forventedes årsresultatet for IT at blive på 70,8 mio. kr. mod årsbudgettets 56,6 mio. kr. DNK
forventedes at holde budgettet.

I regnskabsopfølgningen for december af 29. januar 2002 fremgår, at der i tidligere regn-
skabsopfølgninger var indregnet en finansomlægning af IT-udgifterne svarende til 15,1 mio.
kr. Der var nu foretaget finansieringsomlægning svarende til 16,385 mio. kr. Beløbet var i
regnskabet medtaget under DNK-projektet. Det skulle i forbindelse med årsafslutningen af-
klares, hvordan finansieringsomlægningen skulle påvirke det enkelte projekt. Der var bogført
IT-udgifter for 76,9 mio. kr. mod budgettets knap 52 mio. kr. For DNK var der på grund af
finansieringsomlægningen bogført 17,3 mio. kr. mod budgettets 34,6 mio. kr. Regnskabs-
gruppens estimat gav et årsresultat for IT-projekter på 83,7 mio. kr. mod budgettets 56,6 mio.
kr. DNK gav et resultat på 20 mio. kr. mod budgettets 37,7 mio. kr. Det anførtes, at den inter-
ne fordeling af finansieringsomlægningen mellem DNK og de øvrige IT-projekter blev fast-
lagt som en del af årsafslutningen. DNK-projektet forventedes at følge budgettet. Estimatet
blev udarbejdet med udgangspunkt i det hidtidige forbrug for IT-aktiviteterne under ét.

Ved brev af 8. marts 2002 fremsendte Lolland-Falsters Stift årsregnskab for 2001. Regnskabet
viste bogførte IT-udgifter for 77,9 mio. kr. Hertil kom udgifter til DNK-etablering på 17 mio.
kr.

Den 9. april afleverede regnskabsgruppen sin opfølgning på regnskabsåret 2001. I rapporten
anføres det:

”Det konsoliderede årsregnskab udviser et underskud på kr. 2,058 mio. kr.. I
forhold til budgettet samt forskrifternes anvisninger, burde det konsoliderede
regnskab have medtaget udgifter svarende til 10,923 mio. kr. vedrørende IT-
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udgifter for 2001, som af Kirkeministeriet er henvist til 2002 regnskabet. I for-
hold til aktivitetsniveau burde underskuddet således have været 12.981 mio.
kr.”

Senere anføres det:

”IT-projekterne udviser under ét et overforbrug på 1.037 mio. kr. Hertil skal dog
lægges udgifter svarende til 10,923 mio. kr. vedrørende 2001, som af Kirkemi-
nisteriet er henvist til 2002 regnskabet.

Af de samlede IT-udgifter på 95,337 mio. kr. vedrører de 26,787 mio. kr. renter
og afdrag på leasing-aftaler.

[… ] IT aktivitetsniveauet er langt højere end budgettet rummer mulighed for.”

I en e-mail af 16. april 2002 til Kirkeministeriet v/Rasmus Rex oplyste Frans Rasmussen, at
der nu forelå regninger for 17,5 mio. kr. vedrørende 2001, som ville blive medtaget i regnska-
bet for 2002.

Et internt notat af 22. maj 2002 fra Torben Stærgaard forklarer den udgiftsstigning, der på en
række områder forekom i 2001 i forhold til 2000. I alt en udgiftsstigning på 11,46 mio. kr.
Navnlig lønsystemet FLØS tegner sig for en stigning.

På et møde med stiftsøvrighederne den 27. maj 2002 oplyste Steffen Brunés ifølge et mødere-
ferat, at der i 2001 ”har været en eksplosiv stigning i udgift til opdatering af FLØS, og at der
har været en uforudset stor stigning i betaling til serviceleverandør. Der er desuden stigende
udgifter til CPR-services.”

Ifølge både Kirkeministeriets og IT-kontorets opgørelser blev der i 2001 brugt 57,553 mio. kr.
på IT, svarende til en budgetoverskridelse på 903.000 kr. i forhold til det udmeldte budget
med regulering for datatransmission. Til DNK-etablering blev der brugt 37,7 mio. kr. svaren-
de til budgettet.

Torben Stærgaard oplyste i 2002 over for Rigsrevisionen, at Kirkeministeriet havde flyttet
20,4 mio. kr. fra IT-driften til DNK-etablering i regnskabet for 2001, idet ministeriet havde
konstateret, at Lolland-Falsters Stifts regnskab ikke stemte med IT-kontorets interne registre-
ringer.
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En opgørelse fra 2002 fra IT-kontoret viser, at de reelle betalinger i 2001 vedrørende DNK-
etableringen udgjorde 30,4 mio. kr. Øvrige IT-udgifter har dermed udgjort 64,8 mio. kr.

Endvidere var der udgifter for ca. 27 mio. kr. vedrørende 2001, som ikke blev medtaget i
regnskabet for 2001.

Regnskabsåret 2002

Der findes ikke dokumenter, der med sikkerhed kan dateres til 2001, med IT-kontorets bud-
getforslag for 2002. Torben Stærgaard har på et møde med Rigsrevisionen den 14. oktober
2002 oplyst, at IT-kontorets budgetforslag for 2002, lige som det var tilfældet for forslaget for
2001, blev beskåret inden fastsættelsen af landskirkeskattebudgettet.

I et internt notat af 28. maj 2001 fra 2. kontor om udskrivning af landskirkeskat for 2002 op-
lystes, at der til drift og support af folkekirkens IT-baserede service-applikationer, herunder
DNK, afsattes 47 mio. kr. Endvidere afsattes der 10 mio. kr. til datatransmission, idet det op-
lystes, at det ved budgetteringen af fællesfondens udgifter for 2001 var forudsat, at lokalt brug
af internet skulle afholdes af kirkekasserne, men at denne beslutning blev ændret i efteråret
2000, således at disse udgifter fremover afholdtes af fællesfonden.

I en pressemeddelelse af 18. juni 2001 blev fællesfondens budget for 2002 offentliggjort. I
budgettet var der i overensstemmelse med notatet afsat 57 mio. kr. til IT-udgifter, heraf 47
mio. kr. til drift af IT-systemer og 10 mio. kr. til datatransmission. Endelig var der afsat 20
mio. kr. til DNK-etableringen.

Ifølge en oversigt, der var vedlagt ministeriets pressemeddelelse, var de samlede udgifter til
drift af IT-systemerne i 2000 på 54,5 mio. kr. Hertil kom 10 mio. kr. til datatransmission.

På et spørgsmål fra Rigsrevisionen om, hvorfor budgettet for 2002 blev fastsat til et væsent-
ligt lavere beløb end det realiserede forbrug i 2000, svarede Torben Stærgaard den 5. decem-
ber 2002:

”Budgettet for 2002 - er overordnet fastlagt til 55 mio. kr. eksklusive datatrans-
mission til 10 mio. samt DNK-etablering til 20 mio. kr.

Det mindre budget beror på en beslutning om at det ikke må koste mere”.

I en e-mail af 8. februar 2002 til Torben Stærgaard og Frans Rasmussen beskrev Søren Erik-
sen den model for fremtidig bogføring af IT-udgifterne, som var blevet aftalt imellem dem.
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Det anføres bl.a., at der skulle foretages en ompostering mellem DNK og de øvrige IT-bærere
i SØS, så der blev overensstemmelse mellem de udgifter, der rapporteredes til ministeren og
de udgifter, der bogførtes i SØS. Endvidere arbejdedes der på en ændring i IT-bærerne.

I en mødeindkaldelse til regnskabsgruppens møde den 6. marts 2002 anføres:

”IT-bærere
I SØS skelnes der mellem følgende bærere SØS-, FLØS, DNK mv. Denne op-
deling er historisk betinget. Opdelingen skønnes ikke at være retvisende i dag.
Det anbefales derfor, at IT-omkostningerne fremover bogføres på følgende bæ-
rere
• Bærer 40 Fælles udgifter
• Bærer 41 Stiftsudgifter [med håndskrift tilføjet ”Stifter & departement”]
• Bærer 42 Provstiudgifter
• Bærer 43 Sogneudgifter
• Bærer 47 DNK-anlæg

Bærer 70 opretholdes. Bærerne 65 - 69, 71 - 73 og 70 nedlægges.

Brugen af bærer 74 Kursusafdelingen skal afklares.

En indførelse af de nye bærere forudsætter at budgettet fremover udmeldes på
samme måde.

Forretningsgang
En del af problemerne i relation til rettidig betaling af regninger, budgetopfølg-
ningen mv. kan henføres til en uhensigtsmæssig forretningsgang vedrørende
godkendelse af bilag.

Det anbefales at forretningsgange fremover bliver
• Eksterne bilag sendes til Kirkeministeriet att.: Heidi Pind Bergmann.
• HPB kontrollerer [og] konterer bilagene
• TS anviser bilagene
• Bilagene sendes til Lolland-Falsters Stift, der bogfører {bilage}

Forskrift
Forskriften vedrørende edb-regnskabet skal tilrettes i henhold til de beslutnin-
ger, der træffes.
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Opfølgning
Det er aftalt at der periodisk skal være møder mellem TS, FR og SE vedt. Bog-
føring af IT-omkostninger/IT-regnskabet.”

Videre fremgik:

" Kirkeministeriet har besluttet at leasing-finansiere en del af IT-
omkostningerne. Der er indgået en række leasing-aftaler. Leasing-aftalerne har
konsekvens for IT-budgettet.

TS [Torben Stærgaard] har udarbejdet en oversigt over eksisterende leasing-
aftaler med afledt driftsvirkning. FR [Frans Rasmussen] har kopi. FR indarbej-
der oversigten i det periodiserede budget."

På mødet tilsluttede regnskabsgruppen sig forslagene om IT-bærer og forretningsgang. I et
referat fremgår endvidere om budgetopfølgningerne:

”CD udtrykte tilfredshed med budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen drøftes
på chefmøde i Kirkeministeriet. Der er ikke formuleret ønsker om ændringer i
opfølgningen.

Budgetopfølgningen for 2002 kan iværksættes, når præstebevillingen er ud-
meldt. Udmeldingen afventer vedtagelse af finansloven.

Der skal ske en analyse af budget 02.”

Som det var tilfældet i regnskabsåret 2001, blev der ikke udarbejdet regnskabsopfølgninger
for månederne januar, februar og marts.

Ifølge et IT-likviditetsbudget for 2002, der med håndskrift er dateret "april" (formentlig
2002), forventedes der i 2002 IT-udgifter på i alt 129 mio. kr., heraf 16 mio. kr. til udgifter,
der vedrørte 2001. Udgifter til DNK-etablering var inkluderet heri.

I en e-mail af 16. april 2002 til Rasmus Rex oplyste Frans Rasmussen, at der nu forelå reg-
ninger for 17,5 mio. kr. vedrørende 2001, som ville blive medtaget i regnskabet for 2002.

I Kirkeministeriets besvarelse af 16. april 2002 af Kirkeudvalgets spørgsmål af 8. marts 2002
om bl.a. budgetovervågning oplyste ministeren, at Kirkeministeriet månedligt sammenholdt
fællesfondens udgiftsniveau med budgettet.
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I slutningen af april 2002 drøftede Torben Stærgaard IT-budgettet for 2002 og 2003 med Stef-
fen Brunés. Et dokument, der er udarbejdet i forbindelse med drøftelsen, viser et forventet
årsforbrug i 2002 på 112,8 mio. kr., der angives at kunne nedbringes til 80 mio. kr. ved føl-
gende tiltag:

”Besparelser -5.358
Verificeringsstop -4.000
Stop for forsøg -200
Omlægning af finansiering -10.000
Lån -10.000
MR-portal via reservefond -3.200 ”

Et andet dokument fra samme tidspunkt viser, at der forventedes udgifter vedrørende 2001 for
19,7 mio.  kr.

Efter anmodning fra Steffen Brunés og Carsten Dalsgaard Jørgensen udarbejdede en intern
arbejdsgruppe i begyndelsen af maj 2002 en række forslag til besparelser på fællesfondens
budget for 2002 og kommende år. Af arbejdsgruppens notat fremgik, at Torben Stærgaard
havde oplyst, at forbruget i 2002 ville blive 100,5 mio. kr. Torben Stærgaard forventede, at 85
mio. kr. blev finansieret af fællesfonden, mens det resterende beløb tænktes finansieret med et
stiftsmiddellån på 10 mio. kr. og med yderligere besparelser på ca. 5,5 mio. kr. Af de 100,5
mio. kr. var der afsat 17,2 mio. kr. til DNK-etablering og 4,0 mio. kr. CPR-afgifter, der skulle
finansieres over projektbudgettet. Ud over de 100,5 mio. kr. skulle der findes ca. 20 mio. kr.
til udgifter, der vedrørte aktiviteter i 2001.

I et tilknyttet regneark findes en sammenstilling af det udmeldte budget for 2002 og de for-
skellige reviderede budgetforslag. I det reviderede budget af 25. april 2002 var IT-udgifterne
uændrede i forhold til det udmeldte budget, mens de samlede IT-udgifter, herunder til etable-
ring af DNK og datatransmission i et revideret budget I af 10. maj 2002, var fastsat til 105
mio. kr., mens det i revideret budget II af 10. maj 2002 var fastsat til 97 mio. kr.

I et dokument af 16. maj 2002 findes et revideret budget, der afsætter 70 mio. kr. til IT-
udgifter, eksklusive datatransmission og etablering af DNK, men inklusive 15 mio. kr. til
dækning af udgifter fra 2001.

I et arbejdsnotat af 22. maj 2002 fra IT-kontoret er der for 2002 afsat 85 mio. kr. til IT-
udgifter, inklusive DNK-etablering.
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Af et dokument af 23. maj 2002 fra IT-kontoret med oversigt over IT-udgifter i perioden
1997-2003 fremgår et IT-budget på 85 mio. kr. for 2002, inklusive DNK-etablering, men eks-
klusive 15 mio. kr. til udgifter vedrørende 2001.

I et internt dokument af 23. maj 2002 har 2. kontor udarbejdet en opgørelse over fællesfon-
dens udgifter i perioden 1997-2001 med udskillelse af de samlede udgifter til IT i de enkelte
år.

Den 27. maj 2002 blev der afholdt møder mellem ministeren og henholdsvis biskopper-
ne/stiftsøvrighederne og Provsteforeningen/Landsforeningen for Menighedsråd. Af et talepa-
pir udarbejdet til ministeren til brug for møderne fremgår, at baggrunden for møderne var
den negative udvikling i fællesfondens økonomi. Det oplyses, at ministeriet i en årrække har
lagt for positive forventninger til grund ved udfærdigelsen af fællesfondens budgetter. Dette
gælder også for 2002 budgettet, der ikke kunne overholdes, bl.a. på grund af fejlbudgettering
vedrørende folkekirkens IT-udgifter. Af et andet talepapir udarbejdet til brug for mødet frem-
går, at ministeren ønskede at drøfte, om visse IT-udgifter, herunder til datakommunikation
og genanskaffelse af udstyr, burde afholdes lokalt.

Ifølge ministeriets interne referat oplyste ministeren på mødet med stiftsøvrighederne, at
budgettet for 2002 havde været for optimistisk, og at bl.a. IT-udgifterne var større end bud-
getteret. Steffen Brunés oplyste, at der var problemer med IT-udgifter, som stammede fra
2001. Der havde været en ”eksplosiv stigning” i udgifterne til opdatering af FLØS, og der har
været en uforudset stor stigning i betaling til serviceleverandøren. Desuden havde der været
stigende udgifter til CPR-services.

I regnskabsopfølgningen for april af 29. maj 2002 var angivet et årsbudget for IT-projekter på
77 mio. kr. inklusive DNK-aktiviteter. Der fremgik ikke selvstændige tal for DNK. Ved ud-
gangen af april var der bogført IT-udgifter for 26,4 mio. kr. mod periodebudgettets 20,5 mio.
kr. Det anføres, at der var bogført IT-udgifter svarende til ca. 20 mio. kr., som vedrørte 2001.
Det var regnskabsgruppens vurdering, at udgifterne til Kirkeministeriets aktiviteter ville på-
virke resultatet stærk negativt.

I et notat af 29. maj 2002 har Torben Stærgaard udarbejdet en kort beskrivelse af Kirkemini-
steriets brug af leasing. Notatet var udarbejdet til ministerens redegørelse til stiftsøvrigheder-
ne om leasing. Af notatet fremgik:

" Leasing bruges i Kirkeministeriet og i Folkekirken til finansiering af IT-udstyr
og programmel.
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Der indgås aftaler med en løbetid, der højst er af en længde, som modsvares af
det leasedes levetid. De nuværende aftaler har en løbetid på 4 år.

Leasing-afgifterne betales kvartalsvis forud - på en 4-årig aftale i 16 lige store
rater.

Leasing-aftalen indgås på nettobeløbet, dvs. at køb for 1,0 mio. kr. modsvares
af en aftale på 1,0 mio. kr. Når leasing-afgifterne betales, tillægges der moms.
Ved egenfinansiering skal hele købssummen med tillæg af moms erlægges på
købstidspunktet. Ved sammenligning mellem leasing- og egenfinansiering skal
der tages højde for, at momsen først tillægges efterhånden som raterne er for-
faldne.

Kirkeministeriets leasing-aftaler er indgået sådan, at Kirkeministeriet bevarer
sin ejendomsret til det programmel, der er udviklet til DNK-projektet.

Leasing blev taget i brug i 1998. I årene 1998 - 2001, hvor kirkenettet er etab-
leret er "leasing-porteføljen" oparbejdet. Aftalerne indgået i 1998 betales der
på i årene 1998 - 2001. Ved en aftales udløb sker der genanskaffelse af det ud-
styr, der på grund af alder er for gammelt og hvor serviceaftalerne er udløbet -
på denne måde vil der være en stadig leasing-forpligtelse så længe man opret-
holder et centralt anskaffet kirkenet."

I et dokument af 30. maj 2002 redegjorde IT-kontoret for udgifterne til IT fordelt på en række
hovedgrupper. Det samlede beløb udgjorde 85 mio. kr., men det fremgår ikke, om udgifterne
vedrørende 2001 var medtaget.

Et dokument af 30. maj 2002 fra IT-kontoret indeholder en redegørelse til ministeren om IT-
udgifterne fordelt på projekter i perioden 1997-2003 (regnskabs- og budgettal). Redegørelsen
er identisk med dokumentet af 23. maj 2002 med oversigt over IT-udgifter 1997-2003.

I et dokument af 3. juni 2002 har IT-kontoret udarbejdet en redegørelse til ministeren om
DNK-udgifternes andel af de samlede IT-udgifter i perioden 1998-2001. Af notatet fremgår,
at der i budgettet for 2002 var budgetteret med en samlet omkostning til driften af DNK og
kirkenettet på i alt 54 mio. kr. Det anføres, at selvom DNK projektorganisationen forsvinder,
når etableringen færdiggøres, skal der ikke afsættes flere udgifter til IT-kontoret eller driftsle-
verandøren.
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Den 18. juni 2002 var ministeren i samråd i Folketingets Kirkeudvalg. I et talepapir til brug
for samrådet oplystes det, at der i perioden 1997-2001 var merudgifter til IT på 100,9 mio. kr.
Det fremgår, at udgifterne til driften af DNK i designrapporten blev opgjort til ca. 50 mio. kr.
årligt (2002).  Det oplystes, at der i 2002 var budgetteret med 54 mio. kr. til driften af kirke-
nettet og DNK.

Endelig omtales revisionen af budgettet for 2002, og det oplystes, at det et par måneder inde i
året stod klart, at udgifterne til drift af folkekirkens omfattende IT-systemer ikke kunne holdes
på det niveau, de var budgetteret til i forsommeren 2001. Det reviderede budget var drøftet
med stiftsøvrighederne den 27. maj 2002 samt med biskopperne den 13. juni 2002. Målet for
det reviderede budget var, at det skulle være realistisk og rumme den størst mulige sikkerhed
for, at slutresultatet ville blive som beregnet.

Om budgetstyringen fremgår, at ministeriet månedligt udfærdigede en skriftlig budgetopfølg-
ning, der blev udarbejdet ved hjælp af SØS. Det anføres, at denne overvågning af udviklingen
ville blive fulgt op af nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de samlede budgetrammer
for året blev overholdt.

Den 18. juni 2002 offentliggjorde Kirkeministeriet fællesfondens budget for 2003 samt det
reviderede budget for 2002 under overskriften ”Ansvarligt budget for folkekirkens fællesud-
gifter”. Af pressemeddelelsen fremgik bl.a., at en væsentlig forudsætning ved budgetteringen
for 2003 var, at ”det budgetterede beløb til IT skal overholdes”. Videre fremgik:

”Sideløbende med udarbejdelsen af budget for 2003, er budgettet for 2002 ble-
vet revideret for at imødegå, at indeværende år vil slutte med underskud. Det
betyder, at der på en række områder i resten af 2002 skal gennemføres bespa-
relser, så udgifterne holdes på samme niveau som sidste år.

Kirkeminister Tove Fergo, som er ansvarlig for Fællesfondens budget, fastslår,
at de foretagne prioriteringer har været nødvendige for at opnå en sikker og re-
alistisk budgetlægning inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed
med et skattestop.”

Det fremgik af pressemeddelelsen, at der var afsat 70 mio. kr. til drift af folkekirkens IT-
systemer, 10 mio. kr. til datatransmission samt 20 mio. kr. til etablering af DNK.

I et brev af 18. juni 2002 til IT-kontoret meddelte Kirkeministeriet, at ministeriet for regn-
skabsåret 2002 godkendte en bevillingsramme på 100 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. til drift
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af folkekirkens IT-systemer, 10 mio. kr. til datatransmission samt 20 mio. kr. til etablering af
DNK.

Torben Stærgaard har i et svar til Rigsrevisionen den 5. december 2002 oplyst, at årsagen til
revisionen af IT-budgettet var, dels at det i forbindelse med behandlingen af fællesfondens
likviditets-, budget- og regnskabsproblemer blev indskærpet, at udgiftsrammen ikke under
nogen omstændigheder måtte overskrides, dels at det oprindelige budget, som følge af at en
række udgifter vedrørende 2001 først blev udgiftsført i 2002, ikke var retvisende.

På regnskabsgruppens møde den 19. juni 2002 blev det oplyst, at Torben Stærgaard resten af
året ville deltage i regnskabsgruppens møder under punktet ”IT-udgifter og budget 2002”.
Formålet var ”at sikre den nødvendige gennemsigtighed i IT-udgifterne, så der rapporteres ud
fra de samme forudsætninger og de samme oplysninger”. Det blev pointeret, at ansvaret for
disponeringen af IT-udgifterne fortsat lå hos Torben Stærgaard.

Af et referat fra mødet fremgår bl.a.:

" Ad. 4 IT-udgifter og budget 2002
Der er udmeldt revideret budget for IT-aktiviteterne for 2002 på i alt 100 mio.
kr. inkl. merudgifterne vedr. 2001:

Drift af folkekirkens IT-systemer 70 mio. kr.
Datatransmission 10 mio. kr.
DNK-etablering 20 mio. kr.

Baggrunden for udmeldingen er følgende interne budget

Lønsystem 8 mio. kr.
Regnskabssystem 1 mio. kr.
Journalsystem 1 mio. kr.
Internet 1 mio. kr.
IT-kontoret 13 mio. kr.
Leasing-udgifter 21 mio. kr.
Servicekontrakter 10 mio. kr.
DNK-etablering 20 mio. kr.
Datatransmission 10 mio. kr.
Merudgifter vedr. 2001 15 mio. kr.
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TS udleverede opgørelser over IT-udgifterne i perioden 1997 - 2003. Budgettet
for 2003 er 87 mio. kr.

IT-kontoret arbejder på at afstemme edb-regnskabet med de udgifter, der er
bogført i SØS, herunder de udgifter, der vedrører 2001. I SØS er der registreret
udgifter for 63,3 mio. kr. mod 62,1 mio. kr. i edb-regnskabet. Den reelle afvi-
gelse skønnes at være 4-5 mio. kr. IT udgifterne i 2002 vil således være

1. halvår 65 mio. kr.
2. halvår 35 mio. kr.

TS har tidligere udarbejdet et periodiseret budget for 2002. Kopi udleveret. Pe-
riodebudgettet skal tilpasses den ændrede budgetramme.

IT-kontoret arbejder med en omlægning af leasing-aftalerne. Omlægningen in-
debærer,

At leasing-perioden for maskinel udvides med 1 år
At leasing-perioden for DNK-programmel udvides med 2 år.

For en del af maskinellet indebærer det en levetidsforlængelse ud over vedlige-
holdelsesaftalen. Det svarer til den levetid, der reelt var gældende ved sidste
udskiftning af maskinel. I forlængelsesperioden repareres maskinellet ikke,
men udskiftes. Erfaringen tilsiger, at det er økonomisk fordelagtigt.

Omlægningen af leasing-aftalerne bygger på en variabel rente dvs. CIBOR-
renten p.t. 3,97% med et tillæg på 0,4%. Det skønnes attraktivt i forhold til en
aftale med fast rente, hvor renten p.t. er 6,5 - 7%. Leasing-aftalerne kan være
1/4 årlige med bagud fakturering.

Ved omlægningen erstattes nuværende leasing-aftaler af 2 aftaler. En vedrø-
rende programmel, en vedrørende udstyr.

Regnskabsgruppen orienteres om de nye leasing-aftaler med tilhørende budget,
når de er aftalte.

TS sikrer, at edb-regnskabet og SØS er afstemt pr. 30 juni 2002.
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TS fremsender snarest revideret periodebudget for 2002 med udgangspunkt i
det nu udmeldte budget for 2002."

På mødet fik regnskabsgruppen desuden udleveret et dokument fra IT-kontoret med en opgø-
relse over IT-forbruget, inklusive DNK-etablering, pr. 18. juni 2002. Ifølge dokumentet var
der i SØS et registreret forbrug på 63,292 mio. kr., mens der i edb-regnskabet var registreret
udgifter for 62,128 mio. kr., heraf 19,3 mio. kr. vedrørende 2001. Det fremgår, at der var
budgetteret med et forbrug på 100 mio. kr. i 2002, heraf 15 mio. kr. vedr. udgifter fra 2001.

I et notat af 28. juni 2002 oplyste Torben Stærgaard, at der ”som aftalt i budgetprocessen for
2002 og 2003”, nu var foretaget en omlægning af leasing-aftalerne. Omlægningen skønnedes
at have en positiv likviditetsmæssig virkning på ca. 13 mio. kr. i 2002. Torben Stærgaard har i
et svar af 5. december 2002 til Rigsrevisionen oplyst, at den budgetmæssige virkning var 12,3
mio. kr., og at denne var indregnet i det reviderede IT-budget, der blev udmeldt den 18. juni
2002. Besparelsen blev til dels opnået ved en forskydning af leasing-ydelserne, så der i 2.
halvår 2002 kun skulle betales én leasing-ydelse.

I regnskabsgruppens opfølgning af 28. juni 2002 for maj 2002 anførtes, at i forhold til tidlige-
re opfølgninger for 2002 var budgettet tilpasset det reviderede budget for 2002, som det var
udmeldt til stifterne. Det anføres, at dette budget på enkelte punkter afveg fra Kirkeministeri-
ets pressemeddelelse af 16. juni 2002. Budgettet for IT-projekter inklusive DNK blev nu an-
givet til 100 mio. kr. Ved udgangen af maj var der bogført IT-udgifter for 46,4 mio. kr. mod
periodebudgettets 54,2 mio. kr. Det forventedes dog, at mindreforbruget ville blive udjævnet
med udgangen af juni måned. Endvidere anføres:

" I IT-udgifterne er indregnet 20 mio. kr. vedr. 2001. Beløbet er indregnet i før-
ste halvår af 2002. IT-aktiviteterne for 2002 er således 80 mio. kr., som er bud-
getteret til 45 mio. kr. i første halvår samt 35 mio. kr. i andet halvår 2002. Det
er en kraftig opbremsning i forhold til tidligere år, dels en opbremsning i andet
halvår. Overholdelse af IT-budgettet kræver således en væsentlig opbremsning
i aktiviteterne og/eller en omlægning af udgifterne."

I et notat af 28. juni 2002 fra IT-kontoret beskrives en omlægning af leasing-aftalerne. Notatet
lyder således:

" Som aftalt i budgetprocessen for 2002 og 2003 er der nu foretaget en omlæg-
ning af leasing-aftalerne. De eksisterende aftaler er baseret på en fast rente - på
6,7 til 6,9 pct og en afvikling over 16 kvartaler (4 år)
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Der er i den eksisterende portefølje godt 40 aftaler, der forvaltes som enkeltaf-
taler.

Omlægningen betyder, at:

- aftalerne opdeles i 2 puljer:
a) en omfattende DNK programmelt med en restværdi pr. 30. juni

på kr. 20.446.667 ex. moms. Aftalen afvikles over 24 kvartaler
(6 år), hvilket betyder at DNK programmellet i alt betales over
en ca. 7 årig periode.
DNK aftalerne forvaltes som én samlet aftale.

b) en omfattende udstyr med en restværdi pr. 30. juni på kr.
39.146.184 ex. moms. Denne aftale afvikles over 16 kvartaler
(4 år), hvilket betyder en gennemsnitlig betalingsperiode på ca.
5 år. Nogle af aftalerne i denne pulje løber ud til næste år mens
andre er indgået i 2002.
Aftaler vedr. udstyr forvaltes som én samlet aftale.

- der skiftes princip fra fast til variabel rente. Renten på aftalerne er baseret
på en 3 mdr. CIBOR-rente tillagt Nordea en avance på 0,4%. På tilbuds-
tidspunktet (denne uge) er renten 4,128 incl. Nordeas avance.

- aftalerne som nu baseres på kvartalsvise ydelser, som fremover betales
kvartalsvis bagud. Første gang 1. oktober og dernæst 1/1, 1/4 og 1/7.

I 2002 skulle efter hidtidige aftaler betales ca. 34 mio. kr. incl. moms i ydelse.

Likviditetsvirkningen vil baseret på 2002 være som følger:

Betaling after gl. aftale kr. 33.584.796

Betaling efter ny aftale
- DNK-programmel kr. 4.830.774
- Udstyr kr. 13.333.700
I alt begge puljer kr. 15.420.332  18.164.400 [med håndskrift]

Taget i betragtning at omlægningen sker med virkning fra 1. juli får omlægnin-
gen en positiv likviditetsmæssig virkning på kr. 13 mio. kr.
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I 2003 vil der være en positiv effekt på likviditeten på 14 mio. kr. i 2004 på ca.
8 mio. kr. og i 2005 en negativ virkning på ca. 3 mio. kr."

Til en mødeindkaldelse til regnskabsgruppens møde den 21. august 2002 var vedlagt en over-
sigt over IT-udgifter pr. 30. juni 2002. Af oversigten fremgik et restbudget for 2002 på 36,018
mio. kr. efter regulering for finansieringsomlægning, forudbetalinger og indtægter på hen-
holdsvis 9,835, 3,145 og 7,970 mio. kr. Af dokumentet fremgår desuden, at der i perioden 1.
september til 31. december 2002 planlægges besparelsestiltag for ca. 1,56 mio. kr. Besparel-
serne skal bl.a. ske ved stop for systemrettelser, bortset fra de der er driftshindrende, reduce-
ring af brugerservice og support samt ved at undlade besættelse af ledig stilling.

Af et referat fra mødet fremgår:

Ad 4. IT-udgifter og budget 2002

På sidste møde blev det aftalt, at TS skulle fremsende periodebudget for 2002
med udgangspunkt i det nu udmeldte budget for 2002. På grund af ferien havde
det ikke været muligt at udarbejde et periodebudget.

Regnskabet pr. 30.6.2002 udviser et forbrug på 69 mio. kr. mod budgetteret 65
mio. kr. FR kunne supplerende oplyse, at der i juli måned var bogført 15 mio.
kr. vedr. 2001 samt 1. halvår 2002, så forbruget pr. 30.06.2002 reelt er ca. 85
mio. kr. Hertil kommer, at der er bogført IT-udgifter svarende til 10 mio. kr. i
juli måned. Pr. 31.7.2002 er forbruget således ca. 95 mio. kr.

TS oplyste, at han var ved at gennemgå regnskabet for at finde forklaringen på
forbruget, men han er hæmmet af Heidi Pinds ferie. TS kunne dog se, at ind-
tægter svarende til ca. 5 mio. kr. ikke var faktureret.

Der er p.t. forbrugt 5,5 mio. kr. til CPR-verifikationen. I budgettet er udgifterne
forudsat væsentlig lavere. Nuværende niveau svarer til et årsforbrug på 11 mio.
kr. eller 7 mio. kr. over budget.

Verifikationsudgifterne, som fortsætter frem til 1.4.2003, bogføres p.t. som en
driftsudgift. Det bør være en etableringsudgift, der kan leasing-finansieres.

Der er indgået 2 nye leasing-aftaler til erstatning for tidligere aftaler. Det vil
være en besparelse på ca. 9 mio. kr. i år.
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På baggrund af ovenstående efterposteringer for 1. halvår 2002, blev det be-
sluttet at udarbejde en ny regnskabsopfølgning pr,. 30.6.2002 indeholdende
regnskabsgruppens estimat over forventet årsresultat.”

Den 15. juli 2002 fremsendte biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, et brev til Kirke-
ministeriet med bemærkninger til samrådet afholdt den 13. juni 2002 mellem ministeren og
stiftsøvrighederne og bispesamrådet. Biskoppen gentog bl.a. sin forundring over, at fakturere-
de udgifter for regnskabsåret 2001 på i alt 15 mio. kr. ikke blev bogført på det årsregnskab.

I et internt notat af 21. august 2002 omtales muligheden for at klassificere udgifterne til veri-
ficering i DNK-projektet som en anlægsudgift og muligheden for leasing-finansiering heraf.
Det er notatets konklusion, at udgiften til verificering tilbage til og med 1960 regnes som en
anlægsudgift, mens man med virkning fra 1. januar 2003 regner alle transaktioner for perso-
ner født fra og med 2002 for drift. Afdelingschef Steffen Brunés har erklæret sig enig i nota-
tets indstilling.

I regnskabsgruppens opfølgning for juni måned af 27. august 2002 tilkendegives, at der efter
den ordinære konsolidering for juni måned var bogført så væsentlige udgifter vedrørende tid-
ligere perioder, at det var besluttet at foretage en ekstraordinær regnskabsopfølgning. Det
nævnes endvidere, at fællesfondens IT-leasing-forpligtelser på 82,319 mio. kr. nu blev med-
taget i opgørelsen. Der var bogført IT-udgifter for 84,9 mio. mod periodebudgettets 65 mio.
kr. Det anføres videre:

"IT-aktiviteterne for 2002 er budgetteret til 100 mio. kr., som er budgetteret
med 65 mio. kr. i første halvår samt med 35 mio. kr. i andet halvår 2002. I før-
ste halvår er indregnet 15 mio. kr. vedrørende udgifter for 2001.

IT-udgifterne udviser et overforbrug på ca. 20 mio. kr. Heri er indregnet 22
mio. kr. vedr. 2001.

IT-kontoret oplyser, at halvårsresultatet påvirkes af, at indtægter svarende til 8
mio. kr. ikke er faktureret, samt at det er hensigten at leasing-finansiere udgif-
ter svarende til 9,7 mio. kr.

IT-budgettet indebærer en kraftig opbremsning i forhold til tidligere år, dels en
opbremsning i andet halvår. Dette skønnes at være urealistisk.
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En del af den nødvendige besparelse findes ved finansieringsomlægning af lea-
sing-aftalerne, og dermed en levetidsforlængelse af allerede anskaffede pro-
dukter, samt ved planlagt leasing-finansiering på 7 mio. kr. af kommende ud-
gifter.

Årsresultatet påvirkes bl.a. af

-   5 mio. kr. vedr. verificeringsudgifter
-   9 mio. kr. i leasing-udgifter
-   9 mio. kr. i kommunikationsudgifter
-   5 mio. kr. vedr. FLØS
- 15 mio. kr. i konsulentbistand.

Hertil kommer løbende driftsudgifter, jfr. IT-kontorets interne budget, som det
er oplyst for regnskabsgruppen."

Regnskabsgruppens skøn over årsresultatet gav et IT-forbrug på 110 mio. kr. mod årsbudget-
tets 100 mio. kr. Det angives, at estimatet forudsatte, at der faktureredes indtægter svarende til
8 mio. kr., samt at udgifter svarende til 17,4 mio. kr. blev leasing-finansieret. I regnskabsop-
følgningens afsnit om kassebeholdning blev anført, at den likvide kassebeholdning var faldet
væsentligt, bl.a. som følge af betaling af IT-udgifter på ca. 24 mio. kr. vedrørende 2001.

Ved brev af 30. august 2002 fremsendte Lolland-Falsters Stift et halvårsregnskab for fælles-
fonden. Af halvårsregnskabet fremgår, at der pr. 30. juni var bogført IT-udgifter for 84,8 mio.
kr.

På baggrund af regnskabsgruppens månedlige opfølgninger og IT-kontorets forecasts forelag-
de Kirkeministeriets chefgruppe fra august 2002 hver måned en oversigt over hidtidigt for-
brug og en vurdering af det forventede årsresultat for ministeren.

Oversigten til ministeren med opgørelse pr. 31. august 2002 viser et bogført IT-forbrug på
106,668 mio. kr. Forventningen for hele året er dog et resultat på 100 mio. kr. Der fremgår
ikke nogen begrundelse herfor, men det skyldes formentlig en forventning om indtægter i
slutningen af året samt efterfinansiering af nogle udgifter.

Den 6. september 2002 anmodede Torben Stærgaard i en e-mail PLS' konsulenter om oplys-
ninger om, hvad der forventedes faktureret for månederne august-december 2002, da Torben
Stærgaard skulle aflevere et forecast for resten af 2002 i den følgende uge. Der findes ikke
dokumentation for det nævnte forecast.
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I regnskabsopfølgningen af 6. september 2002 for juli er angivet et forbrug på 94,8 mio. kr.
mod periodebudgettets 70 mio. kr. Regnskabsgruppen skønnede, at det endelige årsresultat
ville blive påvirket negativt af et overforbrug på bl.a. IT-aktiviteter. Regnskabsgruppen vurde-
rede fortsat, at den kraftige opbremsning i IT-udgifterne var urealistisk. Det var vurderingen,
at Kirkeministeriets aktiviteter ville udvise et væsentligt merforbrug i 2002. I afsnittet om
kassebeholdning er betaling af IT-udgifter vedrørende 2001 nu angivet til ca. 22 mio. kr.

Regnskabsopfølgningen for august af 16. september 2002 viser et IT-forbrug på 106,7 mio.
kr. mod periodebudgettets 70 mio. kr. Regnskabsgruppen bemærkede, at der heri var medta-
get 8 mio. kr., som endnu ikke var bogført. Den forudsatte kraftige opbremsning skønnedes
fortsat at være urealistisk, og det var vurderingen, at Kirkeministeriets aktiviteter ville udvise
et væsentligt merforbrug i 2002.

På regnskabsgruppens møde den 3. oktober 2002 fremlagde Torben Stærgaard et forecast for
regnskabsåret 2002 i form af en udskrift fra edb-regnskabet med regnskabstal for perioden
januar til september og budgettal for oktober til december 2002. Der forventedes et årsresultat
på ca. 101 mio. kr. Heri var indregnet indtægter på 2,16 mio. kr., refusioner for 8,11 mio. kr.
og leasing-finansiering for 19,625 mio. kr. Af et mødereferat fremgår bl.a.:

”Regnskabsgruppen bemærker:
- At indtægterne i 2002 faktureres sidst på året. På den måde presser IT-

udgifterne Fællesfondens anstrengte kassebeholdning unødigt. Fremover
faktureres indtægter samtidig med at udgifterne afholdes, dog således at
faste indtægter faktureres i februar måned.

- At de budgetterede leasing-afgifter for oktober skønnes at vedrøre septem-
ber.

- At de budgetterede leasing-afgifter for 2002 ikke skønnes at svare til de lea-
sing-afgifter, der realiseres i 2002.

- At budgettet forudsætter, at leasing-forpligtelserne i 2002 øges med ca. 19,6
mio. kr. hvilket langtfra modsvares af leasing-betalingerne.

- At kommunikationsudgifterne skønnes at blive større end budgettet udviser.
- At bruttobudgettet for 2003 og fremover skal indeholde IT-aktiviteternes

behov for indgåelse af nye leasing-aftaler.
- At behovet for indgåelse af nye leasing-aftaler bør besluttes samtidig med

vedtagelsen af budgettet for Fællesfonden og fastlæggelsen af landskirke-
skatten.

[… ]”
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Torben Stærgaard oplyste, at det var aftalt, at besparelsen ved omlægningen af leasing-
aftalerne skulle komme IT-kontoret til gode i 2002. Torben Stærgaard ville fremsende
notat herom.

I september-opfølgningen af 18. oktober 2002 anførte regnskabsgruppen følgende om det
samlede forventede årsresultat:

" Det er vurderingen, at årsregnskabet med udgangspunkt i det nuværende akti-
vitetsniveau vil udvise et driftsunderskud på ca. 43 mio. kr. svarende til et un-
derskud på ca. 22,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede underskud på 20,5
mio. kr. Underskuddet kan blive mindre, hvis Kirkeministeriets udgifter til for-
sikringserstatninger bliver mindre end 70 mio. kr.

Når underskuddet ikke bliver større, hænger det sammen med, at udgifter sva-
rende til 19,620 mio. kr. leasing-finansieres samt at udlæg svarende til 10 mio.
kr. viderefaktureres i december måned.

Det er vurderingen, at den kraftige brug af leasing-finansiering ikke alene kan
henføres til manglende kassebeholdning, men i høj grad er et udtryk for, at IT-
aktiviteternes niveau ikke svarer til de udmeldte budgetter.

Kirkeministeriet bør sikre, at der snarest bringes balance mellem aktivitetsni-
veau/udgifterne og indtægterne. Leasing-finansieringen bør begrænses samti-
dig med, at behovet for fremtidig leasing-finansiering bør besluttes i forbindel-
se med udmeldingen af budgettet og fastsættelsen af landskirkeskatten for det
kommende år.

Negativ kassebeholdning samt manglende tilstedeværelse af reservefonden  og
forsikringshensættelser er stærkt betænkeligt. Kirkeministeriet bør sikre, at
kassebeholdningen igen etableres."

Der var ved udgangen af september bogført IT-udgifter til 107,5 mio. kr. mod periodebud-
gettets 80 mio. kr. Heri er medtaget udgifter svarende til 6,531 mio. kr. for august og septem-
ber måned, som på grund af forsinkelse i bogføringen ikke var medtaget i det konsoliderede
regnskab. Det anføres endvidere:

" IT-aktiviteterne for 2002 er budgetteret til 100 mio. kr., som er budgetteret med
65 mio. kr. i første halvår samt med 35 mio. kr. i andet halvår 2002. I budgettet
er der i første halvår indregnet 15 mio. kr. vedr. udgifter for 2001.
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IT-udgifterne udviser et overforbrug på ca. 27,5 mio. kr. Heri er medtaget ud-
gifter på 22 mio. kr. vedr. 2001.

IT-kontoret har revideret IT-budgettet for 2002 med udgangspunkt i de realise-
rede udgifter for perioden januar-september.

Det reviderede periodebudget kan kun overholde det udmeldte årsbudget ved,

• at der i oktober - december budgetteres med viderefakturering af udlæg
svarende til 10,267 mio. kr.

• at der tidligere i 2002 er foretaget en finansieringsomlægning af eksiste-
rende leasing-aftaler samt

• at der yderligere omlægges udgifter svarende til 19,625 mio. kr. til leasing-
finansiering.

Med den sene viderefakturering af afholdte udlæg presser IT-udgifterne Fæl-
lesfondens anstrengte kassebeholdning unødigt.

Ved omlægningen af eksisterende leasing-aftaler er der foretaget en levetids-
forlængelse af allerede anskaffede aktiver.

Yderligere leasing-optag på 19,6 mio. kr. i 2002 modsvares langtfra af leasing-
betalingerne i 2002. Ved udgangen af 2002 vil leasing-forpligtelserne således
udgøre ca. 100 mio. kr., hvilket vil belaste IT-budgetterne i de kommende år
væsentligt.

Den anvendte leasing-politik indebærer, at IT-udgifterne i første omgang beta-
les af Fællesfonden for så at blive leasing-finansieret efterfølgende. Med den
anvendte leasing-politik presser IT-udgifterne Fællesfondens anstrengte kasse-
beholdning unødigt.

IT-aktiviteterne udviser fortsat et aktivitetsniveau, der er meget højere end det,
budgettet kan rumme, hvilket kompliceres yderligere af, at budgettet belastes af
meget store leasing-afgifter.

Det endelige årsresultat påvirkes bl.a. af, at leasing-afgiften i det korrigerede
budget fra IT-kontoret ikke er periodiseret korrekt."
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På grund af de angivne forudsætninger var det på dette tidspunkt regnskabsgruppens skøn, at
årsresultatet for IT-projekter ville blive på 106 mio. kr. mod årsbudgettets 100 mio. kr. Over-
skridelsen på ca. 6 mio. kr. skyldtes formentlig periodiseringen af den nævnte leasing-afgift.

Ifølge regnskabsgruppens rapport fra oktober 2002 er der pr. 30. september 2002 bogført IT-
udgifter for 107,5 mio. kr. En fremskrivning gav et årsresultat på 127,5 mio. kr., men regn-
skabsgruppens estimat for året var på 106,0 mio. kr.

Ministeren fik fra chefgruppen udleveret en oversigt over det bogførte forbrug pr. 30. sep-
tember 2002 samt et estimeret årsresultat, der i overensstemmelse med regnskabsgruppens
angivelser var på 106 mio. kr. for IT-projekterne. Oversigten har påtegningen "DEP.CHEF". I
en note til estimatet på 106,0 mio. kr. anførtes, at "beløbet forfalder 2/1-03, men skal bogføres
i 2002.".

På regnskabsgruppens møde den 22. oktober 2002 uddelte Torben Stærgaard et projektopdelt
budget for 2002. Torben Stærgaard oplyste, at udgifterne fulgte det udleverede budget, men
IT-kontoret var forsinket med faktureringen af indtægter. Han ville søge ressourcer til denne
opgave.

Torben Stærgaard meddelte samtidig, at notatet om besparelser ved omlægning af leasing-fi-
nansieringen afventede Rasmus Paaske Larsen.

Endelig oplyste Torben Stærgaard at IT-kontoret på grund af fællesfondens anstrengte kasse-
beholdning straks ville leasing-finansiere udgifter for 10 mio. kr.

Ifølge et forecast af 22. oktober 2002 fra IT-kontoret forventedes et årsresultatet på ca. 101,5
mio. kr. Heri var indregnet indtægter/refusioner for 10,282 mio. kr. og leasing-finansiering for
19,625 mio. kr. Det er usikkert, om regnskabsgruppen har modtaget denne udskrift, men iføl-
ge Torben Stærgaard, jf. dennes brev af 4. april 2003, har Rasmus Rex modtaget kopi heraf.

Af et forecast af 29. oktober 2002 fra IT-kontoret fremgik et forventet årsresultatet på 95,2
mio. kr. efter fradrag af indtægter/refusioner og leasing-finansiering. Torben Stærgaard for-
klarede i brev af 4. april 2003 til Rasmus Rex, at denne afvigelse skyldtes, at der i dette fo-
recast var anvendt de faktiske bogførte udgifter frem til 29. oktober 2002, mens der i de fore-
gående var anvendt budgettal for oktober. Der var den 29. oktober 2002 kun bogført udgifter
for ca. 0,4 mio. kr. i oktober måned, mens der var budgetteret med ca. 5,8 mio. kr. Da der
måtte forventes et stort efterslæb i bogføringen, var regnskabstallet ikke retvisende på dette
tidspunkt.
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I et notat af 30. oktober 2002 er besvaret en række spørgsmål stillet af fællesfondens følge-
gruppe før afholdelsen af følgegruppens møde den 1. november 2002. Af notatet fremgår
bl.a., at der i november-december 2002 skulle udskiftes 40 provsti PC'er, som ville blive fi-
nansieret til januar (udgiften vedrørende 2002 var ca. 27.500 kr.). Det oplyses, at de fremtidi-
ge principper for håndtering af IT-udgifter var under udarbejdelse, men at IT-kontoret allerede
havde omlagt arbejdsgangene for kontrolanvisning og registrering af IT-udgifter. Regninger
blev nu sendt direkte til IT-kontoret, som ankomstregistrerede fakturaerne, inden de kontrolle-
redes og anvistes.

Torben Stærgaard beskrev i et notat af 31. oktober 2002 en problemstilling om periodisering
af leasing-udgifter i 2002 og 2003. Af notatet fremgår:

" Notat vedr. periodisering af IT-udgifter for 2002/2203

I forbindelse med budgetrevisionen i april-maj 2002 blev der godkendt neden-
stående bevillingsrammer for IT-området i 2002 og 2003:

2002 2003
Drift af folkekirkens IT-systemer 70.000 65.000
Datatransmission 10.000 10.000
Etablering af DNK 20.000 12.000
I alt 100.000 87.000

Ved budgetrevisionen er der indarbejdet en række besparelser med virkning for
2002, herunder er de indgåede leasing-aftaler omlagt så afviklingsperioden for
udstyr i gennemsnit bliver 5 år og for DNK-programmel 6,5 år. Som følge af
omlægningen reduceres betalingerne på de eksisterende aftaler i 2002 fra 33.6
mio. kr. til i alt 21 mio. kr.

Omlægningen sker pr. 1. juli. Den første ordinære ydelse forfalder den 1. okto-
ber og den anden 1. januar 2003.

I aftalen om bevillingsrammen for 2002 aftaltes det at IT-området således fik et
ydelsesfrit kvartal, således at ydelsen pr. 1. januar blev bogført med regn-
skabsmæssig virkning for 2003.
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Det betyder, at 2002 belastes med 2 ydelser i 1. halvår - jævnfør de hidtidige
aftaler og med én ydelse efter den nye aftale i 2. halvår - svarende til ca. 5 mio.
kr.

2003 belastes med 4 ydelser (1/1, 1/4, 1/7 samt 1/10) og de følgende år tilsva-
rende."

I et notat af 31. oktober 2002 har Torben Stærgaard udarbejdet en oversigt over leasing-
finansiering sammenlignet med lån i stiftsmidlerne. Det fremgår af dokumentoplysningerne,
at notatet blev anvendt i forbindelse med Torben Stærgaards og Steffen Brunés redegørelse
for ministeren. Det er i oversigten fremhævet, at det samlede rentebeløb, der skal betales ved
leasing, er lavere end det rentebeløb, der skal betales ved lån i stiftsmidlerne. En nærmere
gennemgang af de opstillede eksempler viser, at der til gengæld betales et større momsbeløb
ved leasing end ved anvendelsen af lån i stiftsmidler, og at der derfor samlet betales en lidt
større ydelse ved leasing-finansiering end ved lån i stiftsmidler. Dette er ikke selvstændigt
fremhævet i notatet.

På regnskabsgruppens møde den 18. november 2002 oplyste Frans Rasmussen, at IT-
kontorets fakturering af driftsudgifter var påbegyndt. Torben Stærgaard var ikke til stede.

I et notat af 21. november 2002 fra regnskabsgruppen om forslag til forbedring af likviditets-
behovet anføres det, at fællesfondens likviditet og kassebeholdning er blevet unødigt belastet
af, at IT-kontoret først har faktureret drift af PC'er samt udlæg vedrørende forbrugsmaterialer
sidst på året. Der har ligeledes foreligget underfinansiering.

I regnskabsopfølgningen for oktober 2002 af 25. november 2002 anførte regnskabsgruppen
om det samlede årsresultat:

”I følge det periodiserede budget skulle der med udgangen af oktober måned
have været et underskud på 9,417 mio. kr. Der er et underskud på 4 mio. kr.
4,654. Holder budgettet resten af året vil årsresultatet resultere i et underskud
på 55,757 mio. kr.

Det endelige årsresultat - i forhold til det fremskrevne resultat - skønnes at bli-
ve påvirket positivt af et mindre overforbrug på specialpræster, ikke videre-
fakturerede IT-udgifter samt manglende leasing-finansiering af afholdte IT-
udgiter. Hertil kan komme færre udgifter til forsikringsskader end forudsat i
budgettet.”
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Sammenfattende vurderede regnskabsgruppen, at der var store usikkerhedsmomenter i forhold
til det endelige årsresultat.

De samlede IT-udgifter viste et forbrug på 124,3 mio. kr. mod periodebudgettets 85 mio. kr.
Regnskabsgruppen gentog, at IT-budgettet kun kunne overholdes ved, at der i slutningen af
året blev viderefaktureret udlæg for 10,3 mio. kr. og yderligere leasing-finansieret for 19,6
mio. kr. Regnskabsgruppen bemærkede, at faktureringen af de budgetterede indtægter var
forsinket i forhold til det af IT-kontoret udarbejdede periodebudget. Det anførtes, at IT-
aktiviteterne fortsat udviste et aktivitetsniveau, der var meget højere, end det budgettet kunne
rumme. Det var regnskabsgruppens vurdering, at Kirkeministeriets aktiviteter ville udvise et
merforbrug i 2002.

På den oversigt over fællesfonden pr. 31. oktober 2002, som ministeren modtog fra chef-
gruppen, fremgik regnskabsgruppens fremskrivning for hele året på 139,3 mio. kr. På doku-
mentet er den af regnskabsgruppen estimerede budgetafvigelse på 39,3% imidlertid streget
over og erstattet med et "0" i håndskrift. Det fremgår ikke, hvem der har lavet denne påteg-
ning.

Den 11. december 2002 var ministeren i samråd i Folketingets Kirkeudvalg. I et talepapir var
det anført, at driften af Folketingets IT-systemer samt datatransmission er budgetteret til 80
mio. kr. i 2002. Der er ingen oplysninger om, at dette budget forventes overskredet.

Ifølge et referat af samrådet udtalte ministeren, at "det kom totalt bag på mig, at der var ud-
arbejdet et budget for 2002, hvor man havde underbudgetteret. Man havde f.eks. underbud-
getteret selvrisikoen til forsikringen. Man havde heller ikke set i øjnene, hvad IT-udgifterne
vil beløbe sig til." Ministeren udtalte endvidere: "Jeg følger måned for måned bevægelserne
på fællesfondens budgetter, sådan at jeg er helt sikker på, at det går op, når året er omme, og
det ser ud til at lykkes."

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift skrev den 19. december 2002 til Steffen
Brunés:

”Efter redegørelsen ved afdelingschef Steffen Brunés og IT-chef Torben
Stærgaard for økonomien bag Den Ny Kirkebog og for leasing-finansieringen
af IT-udgifter på budgetfølgegruppens seneste møde den 13. december 2002
opstod der på baggrund af den månedlige budgetopfølgning vedrørende fælles-
fondens regnskab stor tvivl om, hvorvidt IT-udgiftsbudgettet på 100 mio. kr. i
2002 kan overholdes. Jeg henviser til ”Fællesfonden - oktoberregnskab 2002”
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p. 9, pkt. 3.7., hvoraf det fremgår, at der pr. 31. oktober 2002 var regnskabsført
over 124 mio. kr. som udgifter til IT-projekter.

I anledning heraf skal jeg på gruppens vegne omgående bede om en skriftlig
redegørelse for, om og i bekræftende fald hvorledes IT-budgettet for 2002 kan
overholdes.”

I regnskabsgruppens regnskabsopfølgning for november af 6. januar 2003 er IT-forbruget
angivet til 131,5 mio. kr. mod periodebudgettets 90 mio. kr. Heri indgår IT-udgifter på 23,6
mio. kr. for november måned, som på grund af forsinkelse ikke blev medtaget i det konsolide-
rede regnskab. Det angives, at der blev medtaget indtægter for ca. 6,5 mio. kr. i november
regnskabet. Faktureringen af de budgetterede indtægter var forsinket i forhold til det af IT-
kontoret udarbejdede periodebudget. Det angives, at IT-aktiviteterne fortsat udviste et aktivi-
tetsniveau, der var højere end det, budgettet kunne rumme. Det var regnskabsgruppens vurde-
ring, at Kirkeministeriets aktiviteter ville udvise et merforbrug i 2002.

Ministeren modtog fra chefgruppen en oversigt over fællesfonden, der viste bogførte IT-
udgifter pr. 31. november 2002 for 131,5 mio. kr. og en fremskrivning for året på 141,5. I
oversigten var en kolonne benævnt "skønnet afvigelse", hvor der ud for IT-projekter var angi-
vet tallene 3 og 5,8. Det fremgår ikke, hvorfor der var to forskellige angivelser for IT-
udgifterne. Angivelserne passer dog med, at IT-kontoret i januar forventede en budgetover-
skridelse for 2002 på ca. 3 mio. kr., og at der yderligere var en aftalt overskridelse på ca. 5,8
mio. kr. På den baggrund og idet regnskabsgruppens opfølgning fra november først forelå den
6. januar 2003, må det formentlig antages, at ministeren først modtog denne opgørelse i janu-
ar 2003.

Regnskabsgruppens opfølgning for december af 24. januar 2003 viser et forbrug på IT-
projekter på 130,8 mio. kr. mod periodebudgettets 95 mio. kr. Heri var medtaget udgifter på
9,5 mio. kr. for december måned, som på grund af forsinkelse ikke var medtaget i det konso-
liderede regnskab. Det angives, at der var medtaget indtægter for ca. 10 mio. kr. i december-
regnskabet. Samlet var det regnskabsgruppens vurdering, at årsregnskabet for 2002 vedrøren-
de "Kirkeministeriets aktiviteter" ville udvise et større overforbrug.

I et forecast for 2002 af 14. januar 2003 fra IT-kontoret vurderedes det, at der i 2002 blev
brugt 103,5 mio. kr. på IT. Dette tal fremkommer ved, at det samlede registrerede forbrug på
142,7 mio. kr. fratrækkes 22,2 mio. kr., som finansieres via leasing, og indtægter på 11,7 mio.
kr. samt en "aftalt overskridelse i forbindelse med låneomlægning" på 5,8 mio. kr. Af en
håndskrevet påtegning fremgår, at dokumentet var omdelt af Torben Stærgaard på et møde i
budgetfølgegruppen den 14. januar 2003.
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I et lignende forecast af 27. januar 2003 opgøres årsforbruget til 104,446 (104,863) mio. kr.

På regnskabsgruppens møde den 3. februar 2003 udleverede Torben Stærgaard en opgørelse,
hvorefter det forventede årsresultat for 2002 var 110,193 mio. kr. Heri var indregnet en af IT-
kontoret oplyst aftalt overskridelse på 5,801 mio. kr. vedrørende omlægningen af leasing-afta-
lerne. Ifølge IT-kontoret var den reelle budgetoverskridelse dermed på 4,446 mio. kr.

Det fremgår af mødereferatet, at der fortsat manglede bogføring af fakturaer fra en række le-
verandører.

Den 11. februar 2003 skrev Kirkeministeriet ved Steffen Brunés og Carsten Dalsgaard Jør-
gensen til Kirkeministeriets IT-kontor i anledning af, at stiftskasseren i Lolland-Falsters Stift
den 7. februar 2003 havde oplyst, at de samlede IT-udgifter vedrørende 2002 nu udgjorde
114,7 mio. kr. I brevet anføres herefter:

"[… ]

I forbindelse med revision af fællesfondens budget for 2002 med henblik på
forelæggelse for stiftsøvrighederne den 27. maj 2002 fastlagdes budgettet for
de samlede IT-udgifter i 2002 til 100,00 mio. kr. Dette beløb inkluderede et
merforbrug overført fra 2001.

Det blev ved udarbejdelsen af det reviderede budget indskærpet, at det samlede
budget ikke måtte overskrides og at ministeren lagde endog meget stor vægt
på, at budgettet ikke blev overskredet.

Med henblik på at sikre budgettets overholdelse har ministeriets ledelse løben-
de pointeret, at udgifterne skulle holdes inden for det afsatte budgetbeløb og i
forbindelse med de løbende anvisninger af regninger fordret tilsagn om at ud-
gifterne kunne afholdes inden for budgettet med henblik på eventuel indskriden
mod merforbrug.

Til brug herfor har IT-kontoret efter opfordring fra ledelsen løbende siden ef-
teråret afgivet et edb-regnskabsforecast som grundlag for budgetkontrollen. På
dette grundlag, som frem til årsskiftet udviste balance imellem indtægter og
udgifter omkring de 100 mio. kr., har Kirkeministeriet orienteret indadtil og
udadtil og korrigeret estimater fra regnskabsgruppen. Fra samme tidspunkt har
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IT-kontoret været repræsenteret ved regnskabsgruppens møder og dér redegjort
for forbruget.

Ved årsskiftet ændredes signalerne, idet der nu pegedes på en overskridelse i
størrelsesordenen over 3 mio. kr., jf. opgørelse til budgetfølgegruppen medio
januar og nu altså tilsvarende en afvigelse på ca. 9,5 mio. kr., idet ca. 5 mio. kr.
af merforbruget kan henregnes til periodiseringen af en udskudt leasing-beta-
ling, som har været en kendt problematik i hele forløbet.

Det må herefter stå klart, at det grundlag, som Kirkeministeriets ledelse har
haft for styringen af IT-udgifterne i 2002, ikke har været troværdigt.

Det må samtidig slås fast, at der ikke på noget tidspunkt i forløbet har været
signaleret andet end fasthed omkring budgetforudsætningerne og deres over-
holdelse fra Kirkeministeriets ledelse.

Man finder derfor, at den rådgivning, der er ydet på dette område, har været
egnet til at vildlede og at den styring, der er udøvet af udgifterne, har været
klart utilstrækkelig.

Forinden videre foretages, skal man bede om en udtalelse vedrørende foranstå-
ende."

Den 24. februar 2003 besvarede IT-kontoret v/Torben Stærgaard Kirkeministeriets brev af 11.
februar 2003. Torben Stærgaard slog indledningsvis fast, at IT-kontoret "aldrig har været i
tvivl om, at ministeren havde en klar forventning om, at det reviderede budget for [2002] ville
blive overholdt. IT-kontoret har tilsvarende aldrig betvivlet ministeriets holdning til at over-
holde dette budget." Torben Stærgaard anførte herefter, at udgifter for ca. 5,7 mio. kr. burde
udelades af årsregnskabet, da de på grund af periodisering og andre forhold ikke har været
forudsat afholdt i 2002. På baggrund af disse korrektioner og en regnskabsudskrift pr. 3. ok-
tober 2002 vurderede IT-kontoret, at den reelle budgetoverskridelse i 2002 er på 2,97 mio. kr.
Herefter anfører Torben Stærgaard følgende:

" Ved udarbejdelse af det reviderede budget for 2002 fastsatte ministeren IT
kontorets budget til 100 mio. kr. inklusive 15 mio. kr. til finansiering af over-
førte udgifter fra 2001 til 2002. På dette tidspunkt vidste Kirkeministeriet og
IT-kontoret, at 2001 udgifterne var større end de afsatte 15 mio. kr. Forvent-
ningerne var, at overførslerne var ca. 19 mio. kr. De var ca. 21,057 mio. kr.
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Hertil kommer, at der i 2002 er afsluttet kontrakter med tilbageholdte udestå-
ender tilbage til 1999-2000 på i alt 1.911.000 kr.

For IT-kontoret har opgaven været at tilpasse et væsentligt højere IT-
aktivitetsniveau til en stærkt reduceret budgetramme, reelt svarende til ca. 77
mio. kr.

De fleste af IT-kontorets aktiviteter er længerevarende forløb. Forløb, der er
reguleret af kontrakter med leverandører. IT-kontoret har alene kunne ned-
drosle aktiviteterne ved at genforhandle/opsige indgåede aftaler samt ved at
stoppe ikke-kontraktlige forpligtede aktiviteter.

Genforhandling af kontrakter kompliceres i sagens natur af, at leverandørernes
interesser naturligvis ikke er sammenfaldende med Kirkeministeriets interesser.
Genforhandlingerne har således ikke altid resulteret i de nødvendige besparel-
ser tilstrækkeligt hurtigt.

IT-kontoret har i forløbet fremsat forskellige forslag til ændringer i IT-
kontorets aktiviteter. De er ikke alle fremmet. Nedbremsningen i IT-aktiviterne
har således ikke altid fulgt de økonomiske forudsætninger."

Torben Stærgaard bemærkede, at regnskabsføringen i stifternes økonomisystem (SØS) ikke
understøttede IT-kontorets styringsbehov, hvilket både ministeriet og regnskabsgruppen har
tilsluttet sig. Han oplyste, at de ændrede forretningsgange vedrørende registrering og betaling
af fakturaer ikke altid havde fungeret tilfredsstillende, hvilket bl.a. havde resulteret i, at bila-
gene ikke altid var blevet betalt rettidigt. Over IT-budgettet var der således i 2002 afholdt
uforudsete udgifter på mere end 0,5 mio. kr. til morarenter. Slutteligt beklagede han på IT-
kontorets vegne, at det ikke var lykkedes at ændre aktivitetsniveauet tilstrækkeligt hurtigt til
at undgå en overskridelse af budgettet.

I et internt notat af 3. marts 2003 fra Kirkeministeriet vurderedes IT-kontorets regnskabsmæs-
sige forklaringer. Det anførtes bl.a.:

" Med hensyn til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende det foreløbige
regnskab for 2000 er der efter de sædvanlige principper for bevillingskontrol
og når henses til forhold vedrørende periodisering, forudgående godkendelser
m.v. tale om et ufinansieret merforbrug på ca. 5 mio. kr. svarende til 3,7 % af
de samlede udgifter før finansiering, hvilket er klart utilfredsstillende.
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Merforbruget vedrører særlig følgende udgifter:

- betaling af et beløb vedrørende leverancer i 1999 og 2000, som på grund af
fejl og mangler har været tilbageholdt (2 mio)

- afhjælpning af fejl som ligger uden for fastprisaftalen om drift af Kirke-
nettet (0,7 mio)

- indgåelse af en softwarevedligeholdelsesaftale (0,8 mio) som følge af æn-
dringer i Microsofts licenspolitik

- ændringer i helpdesksystemet foranlediget af den i 2002 indgåede drifts-
aftale (0,5 mio)

- budgetfejl vedr. udgifter til leje af eDoc servere (0,5 mio)
- morarenter (0,5 mio)"

Hertil kommer at et regnskabsmæssigt tilgodehavende hos en leverandør opløst
(0,6 mio).

Ministeriet har især tilkendegivet utilfredshed med den manglende evne til at
prognosticere rettidig og præcist samt den utilstrækkelige styring efter politisk
fastsatte mål.

Der er derimod ikke fundet grundlag for at påtale manglende sparsommelighed
eller den faglige standard for opgavernes løsning.

Over for påtalen er påpeget:

- At den samlede kompleksitet og størrelsen af opgavekomplekset vanske-
liggør styringen

- At langt hovedparten af udgifterne er uafvendelige (faste og faste variable)
- At den organisatoriske løsning i forhold til bogholderi og betaling ikke

hidtil har været optimal

Ministeriet har på en række områder udbedt sig yderligere uddybning i form af
mere detaljerede regnskabsmæssige forklaringer. "

På regnskabsgruppens møde den 11. marts 2003 redegjorde Torben Stærgaard for årsresultatet
for 2002. Regnskabet viste et forbrug på 115,5 mio. kr., som efter IT-kontorets opfattelse
skulle korrigeres for 5,7 mio. kr., som på grund af periodisering burde udelades af regnskabet.
Torben Stærgaard oplyste, ”at han forventede at det korrigerede [regnskab] vil udvise ca.
109,8 mio. kr. mod forventet 106,8 mio. kr.”
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Kirkeministeriet bekræftede i et høringssvar af 27. marts 2003 til Rigsrevisionen, at det havde
været en aftalt forudsætning, at IT-kontorets resultat for 2002 kunne udvise et merforbrug på
ca. 6 mio. kr., som vedrørte periodiseringgen af en udskudt leasing-betaling.

I nogle breve af 11. og 19. marts 2003 anmodede Kirkeministeriet v/Carsten Dalsgaard Jør-
gensen Lolland-Falsters Stift om en række omposteringer i regnskabet for 2002 vedrørende
forudbetalte omkostninger for 2003 på ca. 600.000 kr.

I dokument af 11. marts 2003 foretages en korrektion af resultatet for 2002 med henvisning til
et møde mellem Kirkeministeriet og Lolland-Falsters stiftsøvrighed. Det endelige resultat for
2002 fastsættes til 112,8 mio. kr.

Den 13. marts 2003 afgav budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift sin indstilling
til kirkeministeren vedrørende fællesfondens budgetter for 2003 og 2004. I den forbindelse
udtalte budgetfølgegruppen kritik af fællesfondens drift i 2002. Budgetfølgegruppen fandt det
således utilfredsstillende, at der ved udgangen af 2001 - primært på IT-området - var afholdt
udgifter på ca. 23 mio. kr., som ikke blev medtaget i fællesfondens regnskab for dette år, men
i stedet blev bogført i 2002. Det fandtes i den forbindelse "uacceptabelt, at stiftsøvrighederne
på et møde i Kirkeministeriet i maj 2002 fik oplyst, at de for forrige år resterende udgifter
beløb sig til 15 mio. kr., når ministeriet på dette tidspunkt var vidende om, at beløbet var langt
større." Endelig fandt budgetfølgegruppen det utilfredsstillende, at IT-udgifterne i 2002 over-
skred budgettet med mellem 5 og 10 mio. kr., og det anføres, at der særligt på IT-området
burde have været foretaget en stram omkostnings- og likviditetsstyring og efterfølgende sy-
stematisk opfølgning herpå. Budgetfølgegruppen indstillede, at den økonomiske styring gene-
relt blev forbedret.

Af et brev af 13. marts 2003 fra Rigsrevisionen til Lolland-Falsters Stift fremgår det, at Rigs-
revisionen i november 2002 og januar 2003 foretog en revision af Lolland-Falsters Stift om-
fattende Kirkeministeriets andel af fællesfondens udgifter med hovedvægten på den del af
udgifterne, som er disponeret af Kirkeministeriets IT-kontor i perioden 1999 til 2002. Det var
Rigsrevisionens samlede indtryk, at regnskabet, for så vidt angår Kirkeministeriets dispositi-
onsområde, samlet set ikke var helt tilfredsstillende aflagt, bl.a. på grund af en række betyde-
lige periodiseringsfejl, jf. især stiftsøvrighedens bemærkninger til regnskabet for 2001. Hertil
bemærkede Rigsrevisionen, at flere fakturaer først var blevet bogført i den efterfølgende regn-
skabsperiode. I årene 1999 og 2000 var der inden for IT-området alene tale om periodefor-
skydninger på op til anslået max. 5 mio. kr., mens det endeligt opgjorte, skyldige beløb vedrø-
rende regnskabet for 2001 kunne opgøres til ca. 24 mio. kr. Den forsinkede bogføring betød
endvidere, at flere fakturaer var betalt for sent, hvilket bl.a. havde medført, at fællesfonden
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måtte betale betydelige morarenter. Rigsrevisionen anfører, at det var positivt, at stiftsøvrig-
heden oplyste om periodiseringsproblemet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

I et brev af 28. marts 2003 fra Torben Stærgaard til Kirkeministeriet omtales en række regn-
skabsmæssige fejl, som påvirkede resultatet vedrørende 2002 med ca. 1,6 mio. kr. Det oply-
ses, at IT-kontoret i sit brev af 24. februar 2003 havde lagt til grund, at et beløb på 766.866 kr.
vedrørende DNK-dataverificering ikke var medtaget i den finansieringsaftale med Nordea,
hvilket ikke var korrekt. Med henvisning til Kirkeministeriets brev af 11. marts 2003 anføres
det, at det med Lolland-Falsters Stift var aftalt, at periodisering af IT-udgifter kun finder sted i
det omfang, der er tale om betydelige beløb, henholdsvis at de i det hele vedrører en anden
periode end den, som fakturaen modtages i. Som følge af dette skulle kun pkt. 1 i skrivelsen
af 11. marts effektueres, og skrivelsen af 19. marts 2003 skulle i sin helhed ikke effektueres.
Det tilkendegives, at med indholdet af det foreliggende brev afsluttedes regnskabet, for så vidt
angår IT-udgifterne.

I et brev af 4. april 2003 til Rasmus Rex bidrog Torben Stærgaard med materiale til besvarel-
se af nogle spørgsmål fra Rigsrevisionen. I brevet redegøres bl.a. for de regnskabsudskrifter
(forecasts) af henholdsvis 2., 22. og 29. oktober 2002, som Torben Stærgaard fremlagde i lø-
bet af efteråret 2002. Torben Stærgaard anførte, at der havde været flere forecasts, men at
disse ikke var gemt.

Torben Stærgaard mente ikke, at der fandtes skriftlig dokumentation for, at Kirkeministeriet
løbende har tilkendegivet, at udgifterne skulle holdes inden for budgettet. Torben Stærgaard
pointerede dog, at dette var blevet indskærpet.

Om styringen af IT-udgifter oplyste Torben Stærgaard:

”Det primære værktøj til at forecaste IT-udgifterne har været IT-kontorets edb-
regnskabssystem, hvori var indlagt budgettal for perioden efter budgetregule-
ringen (sommeren 2002) samt forskellige Excel-modeller.

Når der er opstået de betydelige forskelle skyldes det først og fremmest, at der
ikke er nogen teknisk sammenhæng mellem fællesfondens regnskabssystem
(SØS) og edb-regnskabet og ydermere det forhold at en afstemning - de to sy-
stemer imellem - skulle ske på bilagsniveau. Det blev delvist gjort i juli 2002 -
men ikke efterfølgende.
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Ved afstemningen i juli blev det desuden ikke afsløret, at der var en åbnings-
balance i SØS, som udviste tilgodehavender, som ikke var korrekte (se også
svaret af 24. februar)

Denne problemstilling er nu helt elimineret, idet vi (Lolland-Falster og IT-
kontoret) registrerer, bogfører og opfølger i et og samme system.”

Endelig omtaltes beslutningen om at leasing-finansiere DNK-dataverificeringen, IT-
skrivebordet og etablering af den nye infrastruktur. Torben Stærgaard anførte, at beslutningen
vedrørende DNK-dataverificering blev truffet den 22. august 2002, mens det har været en
forudsætning allerede fra marts, at IT-skrivebordet skulle leasing-finansieres. Finansieringen
fremgik af de regnskabsudskrifter, Torben Stærgaard havde fremlagt i efteråret 2002.

I et brev af 8. april 2003 til Rigsrevisionen erkendte Torben Stærgaard, at en række betalinger,
der er foretaget i 2002, reelt vedrører perioden, som ligger forud for 2002. Hertil anførte Tor-
ben Stærgaard:

" Det bør imidlertid indgå i den samlede vurdering, at der ikke tidligere har været
praksis for at foretage reservation vedrørende fremtidige omkostninger i for-
bindelse med kontraktindgåelse. Herved sker der det, at betalinger vedrørende
af leverandørerne misligholdte aftaler (som der her er tale) udgiftsføres på be-
talingstidspunktet."

I en redegørelse af 11. april 2003 vedrørende revision for regnskabsåret 2002 konstaterede
Rigsrevisionen bl.a., at fællesfonden havde afholdt en række IT-udgifter vedrørende den cen-
trale administration af folkekirkens IT, hvor det kunne være vanskeligt at afgrænse folkekir-
kens område med Kirkeministeriets område.

Ved brev af 14. april 2003 fremsendte Lolland-Falsters Stift en kopi af årsregnskabet 2002 til
Kirkeministeriet. Der var i alt bogført IT-udgifter for 115,3 mio. kr.

Den 28. april 2003 besvarede ministeren en række spørgsmål af 26. marts 2003 fra Kirkeud-
valget. Ministeren oplyste, at der i forbindelse med, at budgettet for IT-området i foråret
2002 blev ændret til 100 mio. kr., med virkning fra 1. juli 2002 blev indgået en ny leasing-
aftale, der omlagde leasing-perioden fra 4 til 5 år.

I et internt dokument af 29. april 2003 har Torben Stærgaard udarbejdet et støttepapir til sam-
råd den 21. maj 2003 om IT-udgifter vedrørende 2001, som er udgiftsført i 2002. Dokumentet
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blev godkendt af departementschef Finn Langager Larsen og Steffen Brunés. I notatet redegø-
res der for de udgifter vedrørende 2001, som blev afholdt i 2002. Det anføres:

" Ved budgetrevisionen i 2002, der påbegyndtes ultimo marts og afsluttedes pri-
mo juli, blev det aftalt at udskille udgifter, der vedrørte 2001, som var blevet
tilbageholdt i forbindelse med årsafslutningen, i en egen pulje, hvortil der ved
budgetrevisionen blev afsat 15 mio. kr. Det samlede IT-budget for 2002 fast-
sattes således til i alt 100 mio. kr.

På mødet med stiftsøvrighederne i slutningen af maj blev udleveret dokumen-
ter, der redegjorde for, at 15 mio. kr. af budgettet var øremærket 2001 udgifter,
som blev afholdt i 2002.

I forbindelse med en afstemning mellem IT-kontorets registreringssystem og
FF's regnskabssystem (SØS), der blev foretaget i slutning af juni og juli, blev
der i alt identificeret fakturaer vedrørende 2001 til et samlet beløb af 19 mio.
kr. Det skønnedes, at dette beløb kunne holdes inden for rammerne af det totale
budget på 100 mio. kr.

Der er i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse identificeret udgifter,
som efter Rigsrevisionens opfattelse også burde være udgiftsført i 2001. Mini-
steriet har redegjort herfor over for Rigsrevisionen.

[… ]

De i de følgende nævnte sager vedrører større kontraktforhold, hvor der er for-
skellige årsager - der ikke skyldes Kirkeministeriets forhold - er sket udskydel-
se af betalinger. Disse betalinger, som er gennemført i løbet af 2002, vedrører
ydelser, der har været mangelfulde eller på anden måde ikke har levet op til
kriterierne for at blive betalt.

Som følge af, at der ikke er foretaget hensættelser, som kunne opløses ved be-
taling - hvad der aldrig har været tradition for at gøre i FF - belaster betalingen
det regnskabsår den foretages i og dermed ikke leveranceåret.

Som nævnt ovenfor er denne praksis ændret med ibrugtagningen af edb-
regnskabet. Det betyder, at der ved udgangen af 2003 i balancen skal ske en
hensættelse til omkostninger, som ministeriet er forpligtet på at betale i medfør
af en indgået kontrakt eller en endnu ikke fuldført leverance."
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Herefter gennemgås de enkelte sager, der medførte udskydelse af betalingen til 2002.

For regnskabsåret 2002 blev der for første gang udarbejdet en årsrapport for fællesfonden. I
årsrapporten redegøres der for fællesfondens funktion og de centrale indtægts- og udgiftsom-
råder. Af årsrapporten fremgår det, at fællesfondens samlede IT-udgifter i 2002 udgjorde
115,7 mio. kr. og dermed var en overskridelse på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget på 100 mio. kr. I årsrapporten findes også en nærmere redegørelse for IT-kontorets
opgaver.

Regnskabsgruppens opfølgning på regnskabsåret 2002 af 30. april 2003 viser et forbrug på
115,7 mio. kr. mod årsbudgettets 100 mio. kr. Herom anførte regnskabsgruppen:

" IT-aktiviteterne udviser et overforbrug på 15,733 mio. kr. efter

• at gamle leasing-aftaler er omlagt
• at der i 2002 er indgået nye leasing-aftaler svarende til ca. 24 mio. kr., som

driftsmæssigt har reduceret omkostningerne i 2002
• at der er viderefaktureret udlæg svarende til ca. 10 mio. kr."

Det fremgår, at betaling af IT-udgifter vedrørende 2001 udgjorde ca. 22 mio. kr.

IT-kontoret fremsatte i et notat af 14. august 2003 bemærkninger om periodisering af udvalgte
fakturaer i 2002 og 2003. Det oplystes, at nogle fakturaer fra WM Data vedrørende drift for
november og december 2002 forkert var blevet bogført i 2003 i stedet for i 2002. Det fremgår,
at betaling heraf havde været bestridt på grund af mangler, og at der den 14. marts 2003 blev
indgået et forlig, der resulterede i en fremsendt kreditnota på ca. 770.000 kr.

Styringsredskaber og budgetovervågning i relation til IT-udgifter

I et brev af 4. april 2003 til Rasmus Rex oplyste Torben Stærgaard følgende:

”Det primære værktøj til at forecaste IT-udgifterne har været IT-kontorets edb-
regnskabssystem, hvori var indlagt budgettal for perioden efter budgetregule-
ringen (sommeren 2002) samt forskellige Excel-modeller.

Når der er opstået de betydelige forskelle skyldes det først og fremmest, at der
ikke er nogen teknisk sammenhæng mellem fællesfondens regnskabssystem
(SØS) og edb-regnskabet og ydermere det forhold at en afstemning - de to sy-
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stemer imellem - skulle ske på bilagsniveau. Det blev delvist {blev} gjort i juli
2002 - men ikke efterfølgende.

Ved afstemningen i juli blev det desuden ikke afsløret, at der var en åbnings-
balance i SØS, som udviste tilgodehavender, som ikke var korrekte (se også
svaret af 24. februar)

Denne problemstilling er nu helt elimineret, idet vi (Lolland-Falster og IT-
kontoret) registrerer, bogfører og opfølger i et og samme system.”

I et brev af samme dato til Rigsrevisionen citerede Kirkeministeriet ovenstående og til-
føjede:

”Kirkeministeriet skal endvidere oplyse, at foruden regnskabsgruppen anvendes
IT-kontorets forecasts, jf. ovenfor, samt Personale og IT-afdelingens vurderin-
ger, herunder vurderinger på baggrund af forecasts. Emnet er tillige omfattet af
kommissoriet for budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift og i det
omfang budgetfølgegruppen tilkendegiver synspunkter herom, indgår også dis-
se i budgetovervågningen.”

Af IT-kontorets notat af 1. maj 2000 til regnskabsgruppen (se afsnittet ”Regnskabsåret
2000”) fremgår, at IT-kontoret siden 1999 har anvendt en variant af ”edb-regnskabet”
til udgiftsstyring.

Det er usikkert, hvilke styringsværktøjer IT-kontoret anvendte frem til 1999. Det
fremgår dog af et dokument fra 1995, at ministeriets IT-funktion på daværende tids-
punkt rådede over et ”edb-økonomisstyringssystem”, der kunne oplyse detaljeret om
budget, forbrug og restbudget per en given dato.

Det må på den baggrund antages, at IT-kontoret ud over SØS i hele den undersøgte pe-
riode har rådet over interne værktøjer til løbende sammenholdning af budget og for-
brug.

3.3 Sammenfatning

Regnskabsåret 1997

Der havde i årene 1993 - 1995 været en stor stigning i udgifterne til IT. I perioden blev der
brugt henholdsvis 17,0 mio. kr., 22,4 mio. kr. og 32,5 mio. kr. De faktiske udgifter lå i alle
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årene væsentlig over de beløb, der var afsat i fællesfondsbudgettet. I 1995 var der f.eks. kun
budgetteret med IT-udgifter for 13,8 mio. kr.

I hvert fald i 1995 og 1996 var der modstrid mellem de interne IT-budgetter og fællesfonds-
budgettet. I 1996 arbejdede IT-kontoret formentlig med et budget på 30,124 mio. kr., selvom
der kun var afsat 20,5 mio. kr. på fællesfondens budget. Kirkeministeriet, herunder Carsten
Dalsgaard Jørgensen, var i hvert fald fra marts 1996 bekendt hermed, idet budgettet på 30,124
mio. kr. fremgik af det budgetforslag for 1997, som IT-kontoret fremlagde denne måned.

IT-kontorets budgetforslag for 1997 var på 34,5 mio. kr. Stigningen i forhold til 1996 skyldtes
primært en nødvendig udskiftning og opgradering af eksisterende arbejdspladser og pro-
grammel samt udgifter til anskaffelse og idriftsætning af det elektroniske journaliseringssy-
stem. Der var ikke budgetteret med udgifter til arbejdet med en modernisering af personregi-
streringen.

Kirkeministeriet fastlagde i maj 1996 budgettet for fællesfonden 1997. I dette budget var der
afsat 19,1 mio. kr. til IT-udgifter, hvilket var en reduktion på 1,4 mio. kr. i forhold til fælles-
fondsbudgettet for 1996.

Der findes ikke nogen skriftlig dokumentation for baggrunden for hverken reduktionen i for-
hold til 1997-budgettet eller i forhold til IT-kontorets budgetforslag. Der er ingen indikation
af, at der forventedes et lavere aktivitetsniveau i 1997.

Tværtimod iværksatte Kirkeministeriets IT-ledelse i sommeren 1996 et udredningsarbejde om
drift og support på IT-området. Baggrunden var, at den hidtidige organisation ikke kunne be-
tjene brugerne tilfredsstillende, og at edb-netværket fra sommeren 1997 skulle udvides med
ca. 200 brugere på grund af provstiarbejdspladserne.

Ministeriet har over for Rigsrevisionen forklaret, at ministeriet på budgetlægningstidspunktet
ikke vidste, at projektet om IT til provster ville blive igangsat, da dette først blev udmeldt af
ministeren i sommeren/efteråret 1996. Torben Stærgaards budgetforslag af 28. marts 1996
viser imidlertid, at man på budgetlægningstidspunktet arbejdede med planer om indførelse af
provstiarbejdspladser. Torben Stærgaards budgetforslag medtog efter de foreliggende oplys-
ninger beløb hertil. Dette bekræftes af ministeriets notat af 24. oktober 2002, hvor det oplyses,
at arbejdet med at udvikle edb-værktøj til provstiarbejdspladserne blev igangsat i efteråret
1995.

IT-kontoret arbejdede ikke efter fællesfondsbudgettet på 19,1 mio. kr. i 1997, men efter et
budget på mindst 30 mio. kr. Således fremlagde Torben Stærgaard i april 1997 et IT-budget
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for 1997 på ca. 36 mio. kr., inklusive 5,7 mio. kr. til DNK. Dette budget var udarbejdet efter
drøftelser med Carsten Dalsgaard Jørgensen og Steffen Brunés, og genfindes i senere doku-
menter. Det må på den baggrund antages, at IT-kontoret i resten af 1997 arbejdede herefter.

Der blev på intet tidspunkt udmeldt en ændring i fællesfondens budget.

Regnskabsåret endte med samlede IT-udgifter for 41,8 mio. kr., hvoraf 5,7 mio. kr. skyldtes
udarbejdelsen af DNK-designrapporten. I forhold til fællesfondsbudgettet var dette en over-
skridelse på 22,7 mio. kr., mens det i forhold til IT-kontorets interne budget var en overskri-
delse på 5,8 mio. kr.

IT-kontoret tilkendegav i 2002, at budgetoverskridelsen skyldtes en ubudgetteret udgift på 5,7
mio. kr. til DNK-rapporten.

Regnskabsåret 1998

IT-kontoret forelagde i april 1997 et budgetforslag for 1998 på 31,5 mio. kr. for Kirkeministe-
riet. Der var heri ikke budgetteret med udgifter til DNK-projektet, der afventede den politiske
behandling.

På budgetlægningstidspunktet var det kendt, at der i 1996 havde været afholdt udgifter til IT
for 25,2 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. dog var en éngangsudgift til foranalyserapporten om
personregistreringen. Herudover  indikerer det skriftlige materiale, at der i 1996 var lånefi-
nansieret udgifter for yderligere 8 mio. kr. Ministeriet var endvidere bekendt med, at IT-
kontoret i 1997 arbejdede med et budget på 30,23 mio. kr., eksklusive DNK.

Kirkeministeriet afsatte i fællesfondsbudgettet 33,7 mio. kr. til IT-udgifter, hvoraf ca. 3,7 mio.
kr. må antages at have været til DNK-projektet. Ministeriet tilkendegav i den forbindelse, at
stigningen på ca. 10 mio. kr. i forhold til 1997-fællesfondsbudgettet skyldtes udskiftning og
anskaffelse af IT-materiel til stiftsadministrationerne og provstikontorerne.

Dette forhold synes dog ikke alene at kunne forklare stigningen. En del af disse udgifter var
afholdt i 1997, og IT-kontorets interne budget for 1998 viste et fald i udgifterne til provsti-
kontorerne i forhold til 1997 fra 4,5 til 2,5 mio. kr. Endvidere havde ministeriet besluttet at
leasing-finansiere anskaffelsen af udstyr til departementet og stiftsøvrighederne. Muligvis
skyldtes den ekstraordinære forhøjelse for 1998 til dels en erkendelse af, at det tidligere bud-
getniveau havde været for lavt i forhold til aktivitetsniveauet.

Der er ingen dokumentation for senere budgetændringer.
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IT-kontoret synes fortsat at have arbejdet ud fra et budget eksklusive DNK på 31,5 mio. kr.,
svarende til det oprindelige budgetforslag.

Ifølge ministeriets regnskabstal blev der i 1998 afholdt IT-udgifter for 48,2 mio. kr., hvoraf
der blev anvendt 7,2 mio. kr. til DNK. IT-kontorets opgørelser afviger herfra, idet det angives
at 8,9 mio. kr. af det samlede beløb blev anvendt til DNK. IT-kontoret har i 2002 fastholdt, at
sidstnævnte opgørelse er korrekt.

Samlet var dette en budgetoverskridelse i forhold til det udmeldte fællesfondsbudget på 9,3
mio. kr. Hvis der ses bort fra udgifterne til DNK, var det en overskridelse af IT-kontorets in-
terne budget på 7,8 mio. kr.

IT-kontoret har i 2002 over for Rigsrevisionen forklaret  budgetoverskridelsen med, at der
ikke var budgetteret med udgifter til DNK, og at det ved moderniseringen af IT-
installationerne i stifter og i ministeriet viste sig nødvendigt at udskifte udstyr, der ikke var
afskrevet.

Regnskabsåret 1999

IT-kontorets budgetforslag for 1999 lød på 32,76 mio. kr. I budgetforslaget var der ikke afsat
midler til DNK-projektet.

Ministeriet var på budgetlægningstidspunktet bekendt med, at der eksklusive DNK havde
været IT-udgifter på 36,5 mio. kr. i 1997, og at IT-kontoret i 1998 arbejdede med et budget på
31,5 mio. kr. eksklusive DNK. Der var på budgetlægningstidspunktet truffet beslutning om
igangsættelse af DNK-projektet.

Kirkeministeriet afsatte i alt 47,7 mio. kr. i fællesfondsbudgettet til IT-udgifter, heraf 15 mio.
kr. til DNK-projektet og 32,7 mio. kr. til øvrig IT.

Der var således god overensstemmelse mellem IT-kontorets budgetforslag og det udmeldte
fællesfondsbudget. Der blev ikke efterfølgende udmeldt budgetændringer.

I 1999 blev IT-regninger fremsendt for sent, med bl.a. morarenter til følge. Dette blev tilsy-
neladende forbedret i løbet af året.

I 1999 endte IT-udgifterne på i alt 75,3 mio. kr., heraf 26,7 mio. kr. til DNK og 48,6 mio. kr.
til øvrig IT. Dette var en budgetoverskridelse på henholdsvis 11,7 mio. kr. og 15,9 mio. kr.
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Budgetoverskridelsen for IT-området skyldtes ifølge ministeriet en undervurdering af kom-
munikationsudgifterne samt merudgifter til etablering af brugerservice og år 2000-
foranstaltninger. I relation til DNK-projektet har ministeriet oplyst, at der alene var tale om en
periodiseringsforskel, og at det samlede projektbudget stadig forventedes overholdt.

IT-kontoret forklarede i 2002 over for Rigsrevisionen, at budgetoverskridelsen skyldtes, at
DNK-projektet havde udviklet sig hurtigere end forventet, og at udgifterne til datatransmissi-
on og etablering af en DNK-driftsorganisation måtte afholdes hurtigere end ventet. Endvidere
har IT-kontoret oplyst, at der ved en fejl ikke var blevet indregnet moms i DNK-budgettet.

Regnskabsåret 2000

Det er usikkert, hvilket budgetforslag IT-kontoret fremlagde i 1999 for regnskabsåret 2000.

På budgetlægningstidspunktet i foråret 1999 var ministeriet bekendt med, at IT-udgifterne i
1998 beløb sig til ca. 40 mio. kr. I fællesfondsbudgettet for 1999 havde ministeriet afsat 32,7
mio. kr. til IT-udgifter eksklusive DNK.

Der var ikke forventninger om aktivitetsnedgang. Det forekommer derimod klart, at DNK-
projektet ville medføre øgede driftsudgifter.

Ministeriet afsatte i alt 71,7 mio. kr. i fællesfondsbudgettet for 2000 til IT-udgifter, heraf 42,5
mio. kr. til DNK og 29,2 mio. kr. til øvrig IT, hvilket omfattede udgifter til drift af DNK.

Der foreligger ikke skriftlige oplysninger om ministeriets overvejelser.

Efter budgettet var fastlagt og udmeldt besluttede ministeren at etablere ordningen ”PC til alle
præster”, hvorunder ikke-kirkebogsførende præster og kordegne kunne bestille en pc betalt af
fællesfonden. Overvejelserne omkring ordningen var dog allerede påbegyndt i slutningen af
1998 på baggrund af en anbefaling fra DNK-styregruppen. Det blev anslået, at fællesfondens
udgifter til ordningen kunne blive på op til 11,3 mio. kr.

På grund af de tidligere års problemer med overholdelse af budgetterne blev budgetovervåg-
ning i år 2000 intensiveret. Regnskabsgruppen skulle udarbejde månedlige rapporter, og der
skulle holdes kvartalsvise budgetopfølgningsmøder. Den første rapport kom i maj 2000 og
vedrørte perioden frem til udgangen af marts 2000. Rapporten viste et højt aktivitetsniveau for
IT-driften, der efter regnskabsgruppens opfattelse ikke svarede til det beløb, der var afsat i
fællesfondens budget.
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IT-kontoret arbejdede da også med et budget på 61,69 mio. kr. eksklusive DNK, hvilket Tor-
ben Stærgaard oplyste over for regnskabsgruppen i starten af maj måned. IT-kontorets interne
budget var fordelt med 29,69 mio. kr. til udgifter i departementet og stifterne, 14,0 mio. kr. til
sogne og provstier og 18,0 mio. kr. til præster og provster.

Kirkeministeriet var i hvert fald fra sommeren 2000 indforstået hermed, idet ministeriet på et
spørgsmål fra regnskabsgruppen meddelte, at regnskabsopfølgningen skulle baseres på IT-
kontorets budget. Det må også antages, at ministeriet fra et tidligere tidspunkt var bekendt
hermed, da budgettet fremgik af IT-kontorets budgetforslag for 2001, som blev fremlagt i
april 2000.

I en skrivelse fra marts 2001 fra Torben Stærgaard til Steffen Brunés anførtes, at det mellem
IT-kontoret og ministeriet var aftalt, at de udgifter, der kunne henføres til decentrale aktivite-
ter (sogne, provstier, præster og provster), enten skulle afholdes over andre konti på fælles-
fondens regnskab end IT-kontorets eller skulle afholdes lokalt. Dette kunne forklare, hvorfor
ministeriet for 2000 kun afsatte 29,2 mio. kr. til IT-driften, idet dette beløb størelsesmæssigt
svarer til IT-kontorets budget for udgifter til departementet og stifterne på 29,69 mio. kr. Mi-
nisteriet har imidlertid i 2002 over for Rigsrevisionen tilkendegivet, at der ikke forelå en så-
dan aftale vedrørende 2000.

I alt blev der i regnskabsåret 2000 brugt 107 mio. kr. til IT, hvilket udgør en samlet overskri-
delse på 35,3 mio. kr. Af udgifterne var 42,5 mio. kr. ifølge ministeriets opgørelse til DNK-
etableringen. Den øvrige IT, herunder driften af DNK, blev angivet til 64,5 mio. kr. En gen-
nemgang foretaget af IT-kontoret i 2002 viste imidlertid, at der kun var betalinger vedrørende
DNK-etableringen for 29,8 mio. kr. Den øvrige IT må derfor have kostet 77,2 mio. kr. Dette
var en overskridelse af driftsbudgettet på 15,5 mio. kr. i forhold til IT-kontorets interne bud-
get og på 48 mio. kr. i forhold til fællesfondsbudgettet.

Kirkeministeriet forklarede primært budgetoverskridelsen med en undervurdering af udgifter-
ne til brug af internettet.

IT-kontoret forklarede i 2002 over for Rigsrevisionen, at brugeradministrationen samt etable-
ring og drift af ”helpdesksystemer” til de ca. 3.000 brugere blev dyrere og kom hurtigere end
forventet.
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Årsregnskabet 2001

IT-kontorets første budgetforslag for 2001 lød på 66,5 mio. kr. til IT-området, eksklusive
DNK-etablering. Beløbet var fordelt med 31,3 mio. kr. til udgifter vedrørende departementet
og stifterne, mens 15,7 mio. kr. angik sogne og provstier, og 19,5 mio. kr. angik præster og
provster.

På budgetlægningstidspunktet var det kendt, at udgifterne til IT-området eksklusive DNK i
1999 var godt 45,7 mio. kr., og at IT-kontoret budgetterede med 61,69 mio. kr. for 2000. Mi-
nisteriet vidste, at DNK-projektet medførte en væsentlig forøgelse af driftsudgifterne.

Efter drøftelser med Steffen Brunés og Carsten Dalsgaard Jørgensen udarbejdede Torben
Stærgaard et revideret budget for fællesfondens andel af IT-udgifterne på 46,6 mio. kr. Re-
duktionen blev opnået ved en besparelse på 2,5 mio. kr., og ved at udgifterne til brug af inter-
nettet og til CPR-services blev afholdt lokalt.

Kirkeministeriet afsatte i overensstemmelse med Torben Stærgaards reviderede budget 46,6
mio. kr. i fællesfondsbudgettet for 2001 til IT-driften, samt 37,7 mio. kr. til DNK-projektet, i
alt 84,3. Budgettet forudsatte, at lokal brug af internettet blev finansieret af kirkekasserne og
ikke af fællesfonden. CPR-services blev ikke omtalt.

Ministeriet har i 2002 over for Rigsrevisionen oplyst, at budgetdrøftelserne endte med en af-
tale om, at internet skulle betales lokalt, mens CPR-services skulle afholdes over andre fælles-
fondskonti end IT.

I efteråret 2000 traf kirkeministeren beslutning om, at lokal brug af internettet fortsat skulle
finansieres af fællesfonden. Dette betød en yderligere udgift på 9,6 til 10,5 mio. kr., der blev
finansieret ved besparelser på andre poster på fællesfondsbudgettet samt en forventning om
øgede renteindtægter.

Regnskabsgruppen udtrykte i løbet af året bekymring for udviklingen i IT-udgifterne. Mini-
steriet fastholdte i løbet af efteråret 2001 over for regnskabsgruppen, at IT-budgettet bl.a. på
grund af viderefakturering af udgifter samt leasing-finansiering forventedes at holde.

Ved årsregnskabets afslutning var der bogført IT-udgifter for ca. 95 mio. kr., hvoraf 17 mio.
kr. var henført til DNK-projektet. Under hensyntagen til budgetregulereringen på 10,5 mio.
kr. vedrørende internet-udfgifter var dette samlet set en overskridelse på knap 1 mio. kr.
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Ved en afstemning af fakturaer foretaget af IT-kontoret i januar/februar 2002 viste der sig en
uoverensstemmelse mellem IT-kontorets registreringer og fællesfondens regnskab. Ministeriet
flyttede derfor et beløb på godt 20 mio. kr. fra IT-driften til DNK, der herefter viste et forbrug
på 37,7 mio. kr. svarende til budgettet. Senere opgørelser viser, at der kun blev afholdt DNK-
etableringsudgifter for 33,4 mio. kr. i 2001, hvoraf 3 mio. kr. først blev bogført i 2002. Den
korrekte fordeling for 2001 mellem de bogførte udgifter må herefter antages at være 30,4 mio.
kr. til DNK-projektet og ca. 65 mio. kr. til øvrig IT.

Som det fremgår under afsnittet om periodisering, var der imidlertid IT-udgifter for ca. 27
mio. kr. vedrørende 2001, som først blev bogført i regnskabet for 2002. Den reelle budge-
toverskridelse i 2001 udgjorde derfor ca. 28 mio. kr.

Regnskabsåret 2002

Det er usikkert, hvilket budgetforslag IT-kontoret fremlagde for 2002.

På budgetlægningstidspunktet var ministeriet bekendt med, at der i 2000 havde været IT-
driftsudgifter for 65,56 mio. kr. Det var tillige kendt, at IT-kontoret forventede udgifter for ca.
64 mio. kr. i 2001. Ministeriet må endvidere have vidst, at der i 2002 skulle betales leasing-y-
delser for i alt 20 - 30 mio. kr.

Kirkeministeriet afsatte 77 mio. kr. i fællesfondsbudgettet til IT-udgifter, heraf 20 mio. kr. til
DNK-etablering og 10 mio. kr. til datatransmission. Der blev ikke udmeldt ændringer i bud-
gettet før 2002.

I foråret 2002 viste det sig, at det fastsatte budget ikke kunne holdes, bl.a. på grund af beslut-
ningen om, at et betydelig beløb, der vedrørte 2001, skulle bogføres i 2002. Kirkeministeren
besluttede derfor, at der skulle foretages en budgetrevision.

Torben Stærgaard tilkendegav i den forbindelse, at IT-kontoret forventede udgifter for i alt
120,5 mio. kr. inklusive DNK, heraf 20 mio. kr. til udgifter, der vedrørte 2001. Torben
Stærgaard foreslog, at 105 mio. kr. blev finansieret af fællesfonden, mens resten kunne finan-
sieres ved et stiftsmiddellån på 10 mio. kr. og yderligere besparelser på ca. 5,5 mio. kr.

Ministeriet udmeldte i juni 2002 et revideret budget for IT-udgifterne på i alt 100 mio. kr.,
hvoraf der var afsat 70 mio. kr. til IT-driften, 20 mio. kr. til etableringen af DNK og 10 mio.
kr. til datatransmission. I det reviderede budget var under IT-driften indregnet udgifter for 15
mio. kr. vedrørende 2001. På dette tidspunkt vidste ministeriet, at der var regninger for mindst
19 mio. kr., der vedrørte 2001. Der var således tale om en reel forhøjelse af det budget, som
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IT-kontoret havde til rådighed til driften i 2002, fra 47 mio. kr. til 51 mio. kr. Samtidig forud-
satte det reviderede budget, at der blev gennemført en omlægning af leasing-aftalerne, der
ville give en likviditetsmæssig besparelse på 12,3 mio. kr. i 2002. Det viste sig senere, at den-
ne besparelse var vurderet ca. 6 mio. kr. for højt på grund af fejlperiodisering af en leasing-
ydelse.

På tidspunktet for revisionen vidste ministeriet, at der, eksklusiv datatransmission, havde væ-
ret driftsudgifter for mindst 66 mio. kr. i 2001, hvis der tages hensyn til de udgifter, der blev
flyttet til 2002. Forbruget i 2002 skulle således reduceres med mindst 15 mio. kr. (23%) i for-
hold til det faktiske forbrug i 2001 for at overholde det reviderede budget. En del af denne
reduktion blev opnået ved leasing-omlægningen.

Regnskabsgruppen fulgte i hele 2002 IT-udgifterne tæt og udtrykte i flere tilfælde tvivl om,
hvorvidt det var muligt at overholde det reviderede budget.

Torben Stærgaard afleverede i efteråret 2002 løbende såkaldte ”forecasts” vedrørende årets
forventede resultat. Af disse forecasts fremgik, at IT-kontoret forventede at kunne overholde
det reviderede budget, dog muligvis med en overskridelse i størrelsesordenen 1-1½ mio. kr.
Efter de foreliggende oplysninger blev der i efteråret gennemført en række besparelsestiltag.

Kirkeministeren blev fra august 2002 løbende orienteret om udviklingen i fællesfondens øko-
nomi af ministeriets chefgruppe. Chefgruppens orientering i oktober angav en budgetover-
skridelse for IT-udgifterne på 6 mio. kr., på grund af den fejlperiodiserede leasing-ydelse.
Senere orienteringer angav imidlertid, at der ikke forventedes budgetoverskridelser på IT-
området. Først i en orientering pr. udgangen af november, som ministeren formentlig modtog
i januar 2003, var angivet  en forventet overskridelse på 8,8 mio. kr., hvoraf 5,8 mio. kr. ved-
rørte den fejlperiodiserede leasing-ydelse.

Regnskabsåret endte med bogførte IT-udgifter for 115,7 mio. kr. Heri indgik dog en række
forudbetalte udgifter vedrørende 2003.

3.4 Ministres involvering

Ministrene har i samtlige år været bekendt med de udmeldte fællesfondsbudgetter, indholdet
af pressemeddelelserne om landskirkeskat og nøgletal fra fællesfondens regnskab. Ministrene
har også modtaget de årlige notater om udskrivningen af landskirkeskat. Samtlige ministre har
været bekendt med fællesfondens overordnede økonomiske situation.
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Udover de nedenfor nævnte oplysninger, er der ikke dokumentation for, at ministrene har
modtaget mere detaljerede oplysninger eller redegørelser om budgetlægningen eller om de
overvejelser og forudsætninger, der lå bag budgetterne. Kirkeminister Tove Fergo er den ene-
ste minister, hvor der foreligger dokumentation for en nærmere involvering i budgetproces-
sen. Inden for den undersøgte periode gælder dette revisionsprocessen i foråret 2002 og op-
følgningen heraf.

Kirkeminister Birte Weiss fik forelagt dokumenter, der viste, at der i fællesfondsbudgettet for
1997 var afsat 19,1 mio. kr. til IT. Ministeren fik oplysninger, der viste, at der i 1994 og 1995
var brugt henholdsvis 22,4 og 32,5 mio. kr. til IT, og at der for 1996 var afsat 20,5 mio. kr. til
IT i fællesfondsbudgettet. Ministeren besluttede i sommeren/efteråret 1996 at iværksætte
projektet om provstiarbejdspladser.

Kirkeminister Ole Vig Jensen fik forelagt oplysninger om, at der i fællesfondsbudgettet for
1998 var afsat ca. 30 mio. kr. til IT samt et mindre beløb på formentlig ca. 3,7 mio. kr. til det
fortsatte arbejde med DNK.

Kirkeminister Margrethe Vestager fik forelagt oplysninger om, at der i fællesfondsbudgettet
for 1999 blev afsat 32,7 mio. kr. til IT samt 15 mio. kr. til DNK-projektet. Ministeren beslut-
tede i sommeren 1999 at etablere ordningen ”PC til alle præster”. Fra slutningen af marts
2000 modtog ministeren oplysninger om, at IT-udgifterne væsentligt havde overskredet bud-
gettet i 1999.

Kirkeminister Margrethe Vestager fik oplyst, at der i fællesfondsbudgettet for 2000 blev afsat
29,2 mio. kr. til IT-driften. Ministeren fik oplysninger, der viste, at der i 1998 blev brugt ca.
41 mio. kr. til IT-driften.

Ministeren fik oplyst, at der i fællesfondsbudgettet for 2001 blev afsat 46,6 mio. kr. til IT-
driften, og at dette forudsatte, at udgifterne til lokal brug af internettet blev afholdt af kirke-
kasserne. Ministeren besluttede i efteråret 2000, at udgiften alligevel skulle afholdes af fælles-
fonden, og modtog i den forbindelse et notat om, at det var muligt at finansiere udgiften inden
for fællesfondens samlede budget.

Kirkeminister Johannes Lebech havde kendskab til, at der i fællesfondsbudgettet for 2002
blev afsat 57 mio. kr. til IT-driften. Ministeren modtog i den forbindelse regnskabstallene for
2000.

Kirkeminister Tove Fergo fik i foråret 2002 oplyst, at der var udgifter for ca. 15 mio. kr. ved-
rørende 2001, der ville blive udgiftsført i 2002. Ministeren iværksatte bl.a. på den baggrund
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en revision af fællesfondsbudgettet. Ministeren modtog i maj/juni 2002 redegørelser om de
faktiske og forventede IT-udgifter i perioden 1997-2003 samt oplysninger om DNK-
udgifternes andel af IT-udgifterne i perioden 1998-2001.

Tove Fergo modtog i efteråret 2002 fra ministeriets chefgruppe månedlige opgørelser over det
hidtidige forbrug samt estimerede årsresultater. Ministeren fik i disse opgørelser oplysninger
om, at det reviderede budget for IT-udgifter forventedes overholdt. Der var i opgørelsen fra
september angivet en forventet overskridelse på 6 mio. kr. vedrørende periodiseringen af en
leasing-afgift. Denne overskridelse var ikke oplyst i en senere opgørelse, hvor IT-kontorets
årsafvigelse var anført til 0. I opgørelsen for november var angivet en overskridelse på 3 plus
5,8 mio. kr. Ministeren modtog dog formentlig først sidstnævnte opgørelse efter samrådet i
Kirkeudvalget i december 2002.

3.5 Vurdering

Retligt grundlag

Økonomilovens § 15 fastsætter regler om budgetlægningen. Bestemmelsen lyder således:

”§ 15. Hvert år inden en af kirkeministeren fastsat frist indsender stiftsøvrighe-
derne hver for sit stifts vedkommende et forslag til budget over fællesfondens
indtægter og udgifter i det følgende regnskabsår til kirkeministeren.
Stk. 2. Landskirkeskattens størrelse fastsættes af kirkeministeren.
Stk. 3. [… ]”

Budgetproceduren er nærmere reguleret i Kirkeministeriets SØS forskrift "Budgetforskrift
August 1999", hvoraf bl.a. fremgår:

”På baggrund af de indsendte budgetter fastsætter Kirkeministeriet som hidtil
udgifts- og tilskudsrammer m.v. for præsteuddannelsesinstitutionerne, kirke-
musikskolerne og de øvrige kirkefunktionæruddannelser, Det Mellemkirkelige
Råd, tilskud til Færøerne, tilskud til visse kommuner til nedsættelse af den kir-
kelige ligning samt tilskud til forsøgsordninger mv. Endvidere fastsættes det
beløb, der skal udskrives i landskirkeskat.”

Der er ikke fastsat mere specifikke regler for ministeriets budgettering.

Fællesfondens budget skal fungere som styringsværktøj for fællesfondens økonomi, således at
der sikres sammenhæng mellem årets indtægter og udgifter. Som det nærmere er beskrevet i
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kapitlet om fastsættelse af landskirkeskatten, skal den del af fællesfondens udgifter, der ikke
dækkes af indtægter fra stiftsmidlerne, dækkes gennem opkrævning af en landskirkeskat.
Fællesfondsbudgettet danner grundlag for fastsættelsen af landskirkeskatten.

På denne baggrund er det væsentligt, at fællesfondens budget er realistisk og baseret på et
velbegrundet skøn over de forventede udgifter.

Kirkeministeriets forvaltning

Der har i den undersøgte periode, 1997-2002, været store overskridelser af fællesfondens IT-
budgetter. Den samlede overskridelse i perioden er på ca. 117 mio. kr., hvis beregningen ba-
seres på de reviderede budgetter for 2001 og 2002.

Under hensyn til at udgifter for ca. 27 mio. kr., der vedrørte regnskabsåret 2001, blev bogført
i regnskabet for 2002, har der været væsentlige budgetoverskridelser i alle de undersøgte år.

Budgetoverskridelserne skyldes især mangelfuld budgetlægning og dårlig økonomistyring.

Budgetlægningen

I fællesfondsbudgettet for 1997 blev der afsat et beløb på 19,1 mio. kr. til IT, selvom der både
i 1994 og 1995 blev brugt væsentligt større beløb, og IT-kontoret internt arbejdede med et
budget på godt 30 mio. kr. for 1996. Torben Stærgaard havde ved budgetlægningen skønnet
udgifterne for 1997 til at være 34,5 mio. kr. Der er ikke dokumentation for, at Kirkeministeri-
et havde forudsat anvendelse af alternative finansieringskilder.

Selvom der ikke var truffet endelig beslutning om provstiarbejdspladserne, var projektet så
langt fremskredet, at der var en sandsynlighed for, at projektet ville blive gennemført. Torben
Stærgaards budgetforslag byggede i et vist omfang herpå.

På budgetlægningstidspunktet må det i hvert fald have stået som en nærliggende mulighed, at
det afsatte beløb ikke var tilstrækkeligt. IT-funktionen havde i 1996 fået ekstra personale, og
der forestod opgaver i forbindelse med gennemførelse af en række projekter, ligesom drifts-
opgaverne var blevet forøget som følge af tidligere gennemførte projekter. Der var således
ikke grundlag for at antage, at udgifterne ville blive reduceret i forhold til de seneste år. Mini-
steriet burde have taget hensyn til den nærliggende mulighed, at projektet om provstiarbejds-
pladser skulle gennemføres.
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I 1997 arbejdede IT-kontoret med ministeriets accept på grundlag af et budget på ca. 30 mio.
kr. eksklusive 5,7 mio. kr. til DNK-designrapporten.

Torben Stærgaard havde gjort opmærksom på, at man måtte forvente væsentlig større udgifter
end det beløb, der blev budgetteret med.

Jeg finder på denne baggrund ministeriets budgetlægning kritisabel. Carsten Dalsgaard Jør-
gensen og Steffen Brunés var ansvarlige for budgetlægningen.

IT-budgettet på fællesfonden for 1998 var på 33,7 mio. kr., hvoraf godt 3 mio. kr. var afsat til
modernisering af personregistreringen (DNK). Budgettet lå dermed tæt på Torben Stærgaards
forslag på 31,5 mio. kr., eksklusive DNK. Ministeriet har forklaret budgetoverskridelsen på
14,5 mio. kr. med, at det blev nødvendigt at udskifte mere udstyr end forudsat, og at det ikke
havde været muligt at tage tilstrækkeligt hensyn til udgifter til DNK-projektet, der først blev
sat endeligt i værk i begyndelsen af 1998.

Budgettet var noget optimistisk i lyset af tidligere års forbrug og en forventning om aktivitets-
stigning og viste sig også at være klart utilstrækkelig. På den baggrund finder jeg budgetlæg-
ningen mangelfuld.

Det i fællesfonden afsatte beløb var især baseret på Torben Stærgaards budgetforslag, hvorfor
IT-kontoret må bære en del af ansvaret for fejlbudgetteringen.

Fællesfondsbudgettet for 1999 indeholdt et beløb på 32,7 mio. kr. til IT, svarende til Torben
Stærgaards budgetforslag. Herudover blev der afsat 15 mio. kr. til DNK. Året endte med et
samlet forbrug på 75,3 mio. kr. fordelt med 48,6 mio. kr. til IT-driften og 26,7 mio. kr. til
DNK.

Der er ikke grundlag for at betvivle ministeriets regnskabsmæssige forklaringer på budge-
toverskridelserne (kommunikationsudgifter, brugerservice og år-2000-foranstaltninger), lige-
som det har været vanskeligt at budgetlægge DNK så kort tid efter beslutningen om projektets
igangsættelse.

Som for 1998 var budgettet dog for optimistisk, og det var nærliggende, at brugen af inter-
nettet i sognene ville begynde umiddelbart efter installationen. Det var en klar fejl, at moms
ikke blev indregnet i beløb til DNK.

IT-kontoret har en væsentlig del af ansvaret - i hvert fald i relation til IT-driftsudgifterne - idet
fællesfondsbudgettet var baseret på Torben Stærgaards budgetforslag.
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Jeg lægger til grund, at fællesfondens budget for 2000 ikke byggede på en forudsætning om
henførelse af udgifter med relation til decentrale aktiviteter til andre konti på fællesfonden
eller til lokal afholdelse. Ministeriets tilkendegivelse om dette spørgsmål er dog noget uklart
formuleret. Uden disse budgetmæssige forudsætninger var det særligt kritisabelt, at ministeri-
et for år 2000 alene afsatte 29,2 mio. kr. i fællesfondens budget til IT. Torben Stærgaard
nævnte i et notat til Steffen Brunés i marts 2001, at folkekirkens omfattende IT-systemer ikke
kunne drives for et beløb, der stort set svarede til forbruget i 1996, og var lavere end budgettet
for både 1998 og 1999, da antallet af IT-arbejdspladser var tidoblet siden 1996. Det fremgår
da også, at ministeriet i 2000 var bekendt med og accepterede, at IT-kontoret arbejdede med
et budget, der var cirka dobbelt så stort.

Ministeriet burde ved budgetlægningen have indset, at det afsatte beløb ikke kunne dække
driften af folkekirkens IT-systemer i år 2000.

Fremdriften i DNK-projektet betød, at der på budgetlægningstidspunktet skulle afsættes 42,5
mio. kr. hertil, hvilket var en stigning på 27,5 mio. kr. i forhold til 1999-budgettet. Da der
samtidig forventedes et fald i fællesfondens renteindtægter og regeringens mål for den offent-
lige vækst begrænsede muligheden for en forhøjelse af landskirkeskatten, var det nødvendigt
at spare på andre budgetposter. En stor del af fællesfondens udgifter kan kun påvirkes i be-
grænset omfang. IT-budgettet blev muligvis sat lavt, fordi det var en post, der kunne reduce-
res uden f.eks. kollision med tredjemandskrav.

Carsten Dalsgaard Jørgensen og Steffen Brunés var internt ansvarlige for budgetlægningen.

Budgetlægningen for 2001 tog udgangspunkt i et budgetforslag udarbejdet af Torben
Stærgaard. Budgettet blev fastlagt efter nærmere drøftelser mellem Torben Stærgaard, Steffen
Brunés og Carsten Dalsgaard Jørgensen.

Før ministerens beslutning om at lade fællesfonden finansiere lokal brug af internettet, under-
søgte ministeriet, om udgiften kunne afholdes inden for fællesfondens budget ved besparelser
på andre (ikke-IT) poster samt ved merindtægter. Der er ikke grundlag for at betvivle ministe-
riets vurdering af, at dette var muligt.

Regnskabet for IT-udgifterne svarede i dette år i det væsentlige til budgettet. Imidlertid blev
udgifter på ca. 27 mio. kr. først bogført i det efterfølgende regnskabsår, selvom de vedrørte
2001. Ved en fejl blev forbruget til DNK angivet ca. 7,3 mio. kr. for højt, og øvrig IT tilsva-
rende 7,3 mio. kr. for lavt i ministeriets regnskabsopgørelser.
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Det må således konstateres, at selv med budgetrevisioner og -forudsætninger for øje, var der
en betydelig budgetoverskridelse.

Der er ikke grundlag for at karakterisere budgettet som urealistisk på budgetlægningstids-
punktet, men udviklingen viste, at det var alt for lavt. IT-kontoret har en væsentlig del af an-
svaret, idet det afsatte beløb var baseret på Torben Stærgaards budgetforslag, der viste sig at
være utilstrækkeligt.

I det oprindeligt udmeldte fællesfondsbudget for 2002 var der afsat 57 mio. kr. til IT og 20
mio. kr. til DNK. Både det konstaterede forbrug i 2000 og IT-kontorets forventninger til 2001
var højere. Det udmeldte budget var for optimistisk. Der har næppe været grundlag for at for-
vente en reduktion af IT-udgifterne, navnlig i lyset af de stadigt stigende leasing-forpligtelser.

Leasing-ydelserne ville uden omlægningen af aftalerne i sommeren 2002 have udgjort godt 33
mio. kr. Ministeriet må på budgetteringstidspunktet i 2001 have været bekendt med, at lea-
sing-ydelserne ville udgøre et betydeligt beløb.

På den baggrund er det min opfattelse, at ministeriet næppe har haft grundlag for at anse det
budgetterede beløb som tilstrækkeligt til at dække folkekirkens IT-udgifter i 2002.

Ministeriet reviderede i foråret 2002 budgettet, da det stod klart, at det oprindelige budget
ikke kunne overholdes. Dette var velbegrundet, men revisionen var utilstrækkelig.

I det reviderede budget blev der afsat 80 mio. kr., heraf 15 mio. kr. til dækning af udgifter, der
vedrørte 2001, selvom ministeriet på dette tidspunkt vidste, at disse udgifter udgjorde mindst
19 mio. kr. Der var således højst 61 mio. kr. til IT-udgifter eksklusive DNK i 2002. Den
planlagte omlægning af leasing-aftalerne forventedes at give en besparelse i 2002 på 12,3
mio. kr.

Som gennemgået ovenfor var virkningen af leasing-omlægningen vurderet ca. 5,8 mio. kr. for
højt på grund af fejlperiodisering af en leasing-ydelse, der forfaldt til betaling 1. januar 2003.
I Torben Stærgaards notat af 28. juni 2002 anføres, at leasing-ydelserne efter omlægningen
skulle betales kvartalsvis bagud. Det burde derfor have stået klart, at den pågældende leasing-
ydelse vedrørte 2002 og dermed skulle medtages i 2001-regnskabet, selvom ydelsen forfaldt
1. januar 2003.

Med en forhøjelse af budgettet til ca. 61 mio. kr. (eksklusiv 19. mio. kr. vedrørende 2001) og
en forventet besparelse på 12,3 mio. kr. finder jeg ikke grundlag for at betvivle, at ministeriet
havde en forventning om, at det reviderede budget kunne overholdes. Jeg finder det derimod
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kritisabelt, at ministeriet har indregnet den udskudte leasing-ydelse i besparelsen, da det burde
have stået klart, at leasing-ydelsen skulle bogføres i 2002.

Økonomistyringen

Kirkeministeriets departement og IT-kontoret har været enige om, at SØS-systemet i hvert
fald fra 1998 ikke har kunnet opfylde økonomistyringsfunktionen i relation til IT-udgifterne.

Det fremgår, at IT-kontoret igennem hele perioden - og i hvert fald fra 1999 i form af en tidlig
udgave af edb-regnskabet - internt har arbejdet med et registreringssystem til styring af IT-
udgifterne. Selvom edb-regnskabet først blev taget i brug som decideret regnskabssystem pr.
1. januar 2003, har IT-kontoret således også tidligere haft et internt styringsværktøj.

Som anført ovenfor har IT-udgifterne været underbudgetteret på fællesfondsbudgettet og det
har derfor næppe været muligt for IT-kontoret at overholde dette uden at neddrosle aktivite-
terne. Det er ved flere lejligheder oplyst, at IT-kontoret ikke fik besked om at ændre aktivi-
tetsniveau.

De interne budgetter, som IT-kontoret selv har lagt og styret efter, er imidlertid også blevet
overskredet hvert år. Torben Stærgaard har over for Rigsrevisionen oplyst, at han ikke har
været tilstrækkelig god til at budgettere præcist. Budgetoverskridelserne er også udtryk for, at
IT-kontoret ikke har styret aktiviteterne således, at de fastlagte budgetter blev overholdt.

IT-kontoret har ikke foretaget en tilstrækkelig registrering af og opfølgning på udgifterne.
Dette har også betydet at orienteringen af ministeriets ledelse i flere tilfælde har været man-
gelfuld.

I efteråret 2002 afleverede IT-kontoret løbende prognoser (forecasts) for årets forventede re-
sultat. Så sent som i oktober angav disse en maksimal forventet budgetoverskridelse på 1,5
mio. kr. Overskridelsen blev på 15,7 mio. kr.

Selv med fradrag for leasing-ydelsen på knap 6 mio. kr., som IT-kontoret udelod i prognoser-
ne, var budgetoverskridelsen betydelig. Det er udtryk for manglende økonomistyring og dår-
lig registrering, at IT-kontoret få måneder før årets udløb ikke kunne komme nærmere resul-
tatet i sine prognoser. Den omhandlede leasing-ydelse burde være medtaget i prognoserne,
uanset interne aftaler om, at det var en godkendt overskridelse.
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Leasing-finansiering

Kirkeministeriet har i perioden gjort omfattende brug af leasing-finansiering. Ved udgangen
af 2002 bestod der en samlet leasing-forpligtelse på 116,5 mio. kr. (udestående ydelser inklu-
sive moms). 64 mio. kr. heraf kunne henføres til DNK-projektet.

Leasing-finansieringen har været en konsekvens af fællesfondens begrænsede kassebehold-
ning, et ønske om at undgå væsentlige forhøjelser af landskirkeskatten samt den mangelfulde
budgetlægning og økonomistyring.

I relation til DNK-projektet har ministeriet ønsket at fordele etableringsudgifterne over en
længere årrække for at minimere påvirkningen af fællesfondens økonomi de enkelte år. Lea-
sing-finansieringen muliggjorde en gradvis tilpasning af fællesfondens budget og landskirke-
skatten, og synes forudsat fra 1998, hvor projektets egentlige etableringsfase påbegyndtes.
Som aftalerne var sammensat ved udgangen af 2002 ville leasing-ydelserne vedrørende DNK-
projektet påvirke fællesfondens økonomi frem til 2009.

På grund af fællesfondens beskedne kassebeholdning ville det uden brug af leasing- eller lå-
nefinansiering kun have været muligt at gennemføre DNK-projektet ved en væsentlig forhø-
jelse af landskirkeskatten i etableringsperioden.

Det havde været ønskeligt, om der var dokumentation for de nærmere overvejelser om brugen
af leasing-finansiering, herunder påvirkningen af fællesfondens økonomi i leasing-perioden,
men jeg finder ikke grundlag for kritik af beslutningen om delvist at leasing-finansiere udgif-
terne til DNK-etableringen.

Udover DNK-projektet har ministeriet leasing-finansieret stort set alle udstyrsanskaffelser i
perioden, herunder udstyrsudskiftning som led i den almindelige drift.

Da leasing-finansiering - som låntagning - reelt indebærer en disponering over fremtidige
indtægter, bør man være tilbageholdende med at anvende dette i relation til driftsudgifter.

Jeg finder det derfor betænkeligt, at Kirkeministeriets omlægning af leasing-aftalerne i som-
meren 2002 indebar, at den gennemsnitlige løbetid for aftalerne vedrørende udstyr blev for-
længet til 5 år og dermed ud over den 4-årige garantiperiode, der gjaldt for udstyret. Risikoen
for, at leasing-aftalerne kunne strække sig udover aktivers levetid blev derved øget med den
konsekvens, at fællesfonden kunne risikere at måtte afholde udgifter til udskiftning af udstyr,
før forpligtelserne på det gamle udstyr var ophørt. Ministeriet vurderede på grundlag af sine
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erfaringer, at risikoen var minimal, idet højst 10% af udstyret måtte forventes udskiftet i det
femte år.

Den omfattende brug af leasing har ikke i alle tilfælde været forudsat ved budgetlægningen.
Et eksempel herpå er leasing-finansieringen i 2002 af dataverifikationsudgiften på ca. 10 mio.
kr., der først blev besluttet i august 2002. Ministeriet har i således i løbet af året anvendt lea-
sing aktivt som et instrument til at undgå eller begrænse budgetoverskridelser. Denne brug er
en konsekvens af, at budgetteringen har været mangelfuld, og at ministeriet efter budgetlæg-
ningen i nogle tilfælde har igangsat nye projekter uden at revidere budgettet.

Sammenfatning

Der er begået fejl vedrørende den økonomiske styring af IT- området.

Der har ikke været en effektiv styring  ved hjælp af de redskaber, der normalt anvendes hertil
i form af  realistisk budgetlægning, effektiv overvågning og styring af udgiftsudviklingen.

I forhold til det styringsmæssige behov har ministeriet ikke tilstrækkeligt hurtigt  sørget for
etablering af et sammenhængende og effektivt budget- og regnskabssystem. Budgetlægning af
IT-området skete internt i ministeriet, mens bogføring af de faktisk afholdte udgifter skete i
Lolland-Falsters Stift. Det konteringsmæssige grundlag for Lolland-Falsters Stifts regnskabs-
førelse var i begyndelsen primitivt og blev ikke udviklet særligt detaljeret. Der var ingen
sammenhæng mellem konteringerne i IT-kontorets interne budget- og regnskabssystem og
Lolland-Falsters Stifts regnskab.

Lolland-Falsters Stifts regnskabsførelse var ikke særligt anvendelig som styringsredskab på
grund af de ovennævnte forhold og på grund af den meget uregelmæssige og forsinkede frem-
sendelse af IT regninger.

I stedet foretog ministeriet via IT-kontoret sin egen regnskabsførelse af IT-udgifterne. Regi-
streringen heri var heller ikke effektiv nok til en sikker udgiftsovervågning.

I den undersøgte periode, har IT-kontoret arbejdet på udviklingen af en SØS-forskrift for IT-
området. Forskriften blev først sat i kraft efter den undersøgte periode.

I den undersøgte periode har budgetlægningen været kritisabel for alle år, navnlig for 1997 og
2000. For 2002 var budgettet også urealistisk, men blev revideret og ministeriet bestræbte sig
på en effektiv overholdelse af det offentliggjorte budget, hvilket dog ikke helt lykkedes.
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Anvendelsen af lave budgetbeløb i den officielle budgetlægning har været et led i udarbejdel-
sen af budgetter, der begrænsede behovet for stigninger i landskirkeskatten. Ministeriet har i
flere af de undersøgte år accepteret, at IT-kontoret reelt arbejdede efter andre budgetter, der
væsentlig oversteg det officielle budget.

Ministeriet har prioriteret gennemførelsen af IT-projekterne over en overholdelse af de offi-
cielle budgetter.

Der er kun i begrænset omfang sket ændringer af igangsatte projekter for at opnå besparelser.
Der er foretaget udvidelser efter budgetlægningen.

Budgetoverskridelser har ikke fordret ansøgning til Finansudvalget. Det har været muligt at
tære på kassebeholdningen, optage lån i stiftsmidler og gøre udstrakt brug af leasing.

Denne fremgangsmåde endte med, at kassebeholdningen stort set var opbrugt ved udgangen
af 2001. Der måtte anvendes en betydelig lånefinansiering for at dække underskuddet for
regnskabsåret 2002.

Ministeriet har hvert år udsendt budgettet med en pressemeddelelse, og oversendt dette mate-
riale til Folketingets Kirkeudvalg. Med så store fejlbudgetteringer har informationsværdien
været forringet.

Den omfattende brug af leasing-finansiering har gjort det vanskeligere for omverdenen at
vurdere de anvendte midlers størrelse.

Samlet har den førte administration af IT-området været kritisabel og der har ikke været
iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til at løse de administrative behov, som den ekspansi-
ve IT-strategi fordrede.

Efter ministeriets ansvars- og kompetenceforhold var Carsten Dalsgaard Jørgensen ansvarlig
for fondens  overordnede økonomi. Steffen Brunés var ansvarlig for IT-budgettet og udgifts-
afholdelsen.

På denne baggrund bærer de begge et ansvar for de her omtalte fejl.

Dalsgaard Jørgensen bærer navnlig ansvaret for den manglende overordnede økonomistyring
og en effektiv implementering af redskaber hertil. Steffen Brunés er navnlig ansvarlig for
budgetoverholdelsen og udgiftsstyringen inden for IT-området.
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Dalsgaard Jørgensen og Steffen Brunés er begge ansvarlige for den urealistiske IT-
budgettering.

IT-kontoret har rådgivet Steffen Brunés, og som det fremgår af vurderingerne for de enkelte
år ovenfor, har IT-kontorets oplysninger i nogle år ikke været tilstrækkelige, mens ministeriet
i andre år har beskåret IT-kontorets budgetforslag.

Fejlene er gentaget over en længere årrække. Departementschef Finn Langager Larsen er an-
svarlig for, at den mangelfulde administration har fundet sted i så lang tid, uden at der er gjort
noget effektivt for rette op herpå.

Fra foråret 2002 iværksatte ministeren et udredningsarbejde og søgte at rette op på den fore-
liggende administration.

Den mangelfulde budgetlægning og økonomistyring er ikke retlige fejl. Der foreligger således
ikke overtrædelse af retsregler eller andre klare retlige normer. Der er tale om mangelfulde
ledelsesdispositioner, fejlprioriteringer og manglende gennemførelse af nødvendige tiltag.

Fejl af denne karakter er normalt ikke omfattet af området for tjenestemandsansvar.


