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5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING

5.1 Forhistorie

Kirkeministeriet udsendte i januar 1998 en skrivelse med overskriften ”Fælles forsikring for
folkekirken”. Det fremgår, at folkekirken den 1. april 1999 skulle overgå til en ny forsikrings-
ordning, der var en kombination af selvforsikring og tegning af fælles forsikringer for hele
folkekirken.

Kirkeministeriet forventede, at folkekirken med den nye forsikringsordning kunne spare 21-
25 mio. kr. i de år, der havde et gennemsnitligt skadesomfang. I år med mange eller særligt
store skader kunne folkekirkens udgifter højst blive af samme størrelse som det beløb, menig-
hedsråd og stifter på det pågældende tidspunkt betalte i forsikringspræmier.

Under overskriften ”Den nye forsikringsordning” hedder det:

”Fællesfonden som dækker folkekirkens fælles udgifter, bliver kernen i den nye
forsikringsordning. Fællesfonden, hvis indtægter kommer fra landskirkeskat-
ten, skal dække de årlige udgifter til administration af forsikringsordningen, til
præmier på de nye forsikringer for folkekirken, og udgifter ved skader. Disse
udgifter anslås til 20-24 mio. kr. årligt. I løbet af årene 1999 og 2000 skal der
desuden opbygges en ekstra kassebeholdning i fællesfonden som sikkerhed i år
med særligt mange eller særligt store skader.

For at begrænse udgifterne til administration får sognene en mindre selvrisiko.
Selvrisikoen, der gælder for alle typer skader, bortset fra brandskader, betyder,
at sognet selv skal dække 10 % af udgiften ved hver skade, dog minimum
1.000 kr. og maksimum 5.000 kr. ved hver skade. Fællesfonden skal fra 1. april
1999 dække alle øvrige udgifter i forbindelse med skader på folkekirkens ejen-
domme og løsøre op til et samlet beløb på 40 mio. kr. Denne forsikring skal
dække op til 5 mia. kr. Desuden tegner fællesfonden arbejdsskade- og ansvars-
forsikringer for alle folkekirkens medarbejdere.

Administrationen af forsikringsordningen vil blive udbudt i licitation blandt
forsikringsselskaber og forsikringsmæglere. Det samme vil de tre forsikringer,
som skal dække skader ud over 40 mio. kr. på et år, arbejdsskade og ansvar.



130

Udgifterne til administration og forsikringsdækning kendes først med sikker-
hed efter licitationen, men det skønnes, at de vil blive mellem 10 og 14 mio. kr.
Fællesfondens udgifter til dækning af skader vil svare til, hvad folkekirken un-
der den nuværende ordning får fra forsikringsselskaber i forbindelse med ska-
der. Det anslås, på baggrund af de undersøgelser som er foretaget, til gennem-
snitligt at være ca. 10 mio. kr. om året.

De samlede årlige udgifter ventes således at blive op til 24 mio. kr., som fæl-
lesfonden hvert år skal have tilført fra landskirkeskatten. I løbet af 1999 og
2000 skal fællesfonden dog som nævnt have tilført yderligere ialt ca. 30 mio.
til opbygning af en ekstra kassebeholdning som sikkerhed i tilfælde af, at ska-
deudgifterne et år bliver større end de gennemsnitligt forventede ca. 10 mio. kr.

Den forsikring, som tegnes for det tilfælde, at de samlede skader et år oversti-
ger 40 mio. kr., betyder, at folkekirkens forsikringsudgifter på et år selv i vær-
ste fald ikke kan blive højere end det beløb, som folkekirken i 1996 betalte i
forsikringspræmier.”

I skrivelsen omtales under overskriften "Forarbejdet" en arbejdsgruppe, der blev nedsat i
1992, og som foretog en undersøgelse i 1992 og 1993 af størrelsen af de udbetalte erstatninger
i henhold til de forsikringer, som menighedsrådene og stifterne havde tegnet. Præmieudgifter-
ne blev ligeledes undersøgt. I dette afsnit refereres desuden til en undersøgelse fra 1996, der
viste, at menighedsrådene tilsammen betalte 56 mio. kr. i forsikringspræmie.

Den nævnte arbejdsgruppe udarbejdede en rapport af 25. september 1995. Det fremgår heraf,
at de erstatningsbeløb, kirkerne fik udbetalt i 1992, udgjorde 3.334.949 kr. og 13.337.723 kr. i
1993. Forsikringspræmierne i de samme år udgjorde henholdsvis godt 47 mio. kr. og godt 50
mio. kr.

Det fremgår af udvalgets sammenfatning og indstilling, at "det hverken for folkekirken som
helhed eller for det enkelte ligningsområde for øjeblikket er praktisk muligt at foretage en
"sikker" kalkulation over fordele og ulemper ved forskellige grader af forsikringsdækning -
herunder er spørgsmålet, hvorvidt det kan betale sig at være selvforsikret".

Arbejdsgruppens flertal anførte:

" Arbejdsgruppens flertal finder, at resultatet af den landsdækkende spørge-
skemaundersøgelse vedr. forsikringspræmier og -skader m.v. i 1992 og 93, som
omtalt nedenfor i kap. 8, samt de øvrige undersøgelser, der er foretaget, tyder
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på, at der er grundlag for besparelser foretaget over en længere periode, forud-
sat at udgifterne til administration m.v. kan holdes på et lavt niveau."

Det bemærkes, at der foreligger en kritisk mindretalsudtalelse fra Assurandørsocietetets re-
præsentant i arbejdsgruppen, der ikke kunne anbefale etablering af en selvforsikringsordning.

Om dette anførte medlemmet:

" Baggrunden herfor er den meget betydelige usikkerhed, der hersker omkring
skadesomfanget på området, hvorved bemærkes, at et statistisk materiale kun
omfattende to år må betragtes som ganske ufyldestgørende til bedømmelse af
den reelle skadesrisiko. Arbejdsgruppen er da også selv opmærksom på dette
forhold, jf. rapportens egne konklusioner i kap. 4 og 5, hvori det påpeges, at
der er usikkerhed om de økonomiske fordele ved en selvforsikringsordning
[… ]"

I kap. 5 anfører arbejdsgruppen bl.a.:

" [… ] ligesom man ikke har indladt sig på nogen dyberegående vurdering af
forekommende spørgsmål af forsikringsteknisk karakter, eksempelvis med
hensyn til dækningsområde, skade- og tabsvurdering m.v."

Videre anføres:

" Resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse vedr. forsikrings-
præmier og -skader mv. i 1992 og 93, som omtales nedenfor i kap. 8, samt de
øvrige undersøgelser, der er foretaget, tyder på, at der er grundlag for besparel-
ser betragtet over en længere periode, forudsat at udgifterne til administration
m.v. kan holdes på et lavt niveau. Men som nævnt ovenfor i kap. 4 savnes der
mulighed for at foretage en nærmere omkostningsvurdering, idet det statistiske
materiale, som arbejdsgruppen har, ikke kan danne grundlag for kalkulatoriske
overvejelser."

Endelig bemærkes, at Finanstilsynet i et høringssvar udtalte sig kritisk over for det grundlag,
der forelå. Således anførte Finanstilsynet:

" Det er tilsynets opfattelse, at det indhentede statistiske materiale om forsik-
ringspræmier og erstatninger m.v. i 1992 og 1993 ikke er tilstrækkeligt til at
drage konklusioner, som nævnt i rapporten, om eventuelle besparelser. Stati-
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stisk materiale, der kan danne grundlag for præmiefastsættelse, bygger normalt
på et erfaringsgrundlag indhentet igennem en betydeligt længere årrække."

Da Kirkeministeriets skrivelse fra januar 1998 direkte peger på arbejdsgruppens undersøgel-
ser, må det antages, at det er denne rapport, der primært har ligget til grund for ministeriets
vurdering af, at skadesudgifterne ville beløbe sig til ca. 10 mio. kr. i et normalt år. Således
anføres i skrivelsen:

" På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelse anslås det, at menighedsrådene
tilsammen får udbetalt ca. 10 mio. kr. i erstatning fra forsikringsselskaber i et
år med et normalt omfang af skader. En ny undersøgelse viser, at menighedsrå-
dene i 1996 tilsammen betalte ca. 56 mio. kr. i forsikringspræmier."

Den 7. maj 1998 udsendte Kirkeministeriet en pressemeddelelse med overskriften ”Nye akti-
viteter betyder stigning i landskirkeskat”. I pressemeddelelsen blev det oplyst, at overgangen
til selvforsikringsordningen betød, at udgifter i forbindelse med skader på landets kirker
skulle dækkes af fællesfonden. Bl.a. som følge heraf ville landskirkeskatten stige i 1999.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at der skulle bruges 40 mio. kr. til selvforsikringsordnin-
gen i 1999. 15-20 mio. kr. heraf skulle gå til opbygning af en reservekapital til sikkerhed i år,
hvor der måtte opstå særligt mange eller store skader på kirker eller andre af folkekirkens
ejendomme. Det anføres, at udskrivningen af landskirkeskat til selvforsikringsordningen for-
ventes sænket i løbet af et par år, når der var opbygget tilstrækkelige reserver.

Det bemærkes, at ”[b]eregninger viser, at den nye ordning vil give folkekirken besparelser på
21-25 mio. kr. årligt."

Pressemeddelelsen var vedlagt fællesfondens budgetter for 1998 og 1999 samt regnskabstal-
lene for 1997. Det fremgår heraf, at udgifterne til forsikring i 1999 var budgetteret til 40,0
mio. kr.

Den 1. september 1998 anmodede Bonnor Marsh & McLennan på vegne af Kirkeministeriet
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer om indrykning af en ud-
budsbekendtgørelse i "Supplement til EU-Tidende". Det fremgår af bekendtgørelsen, at udbu-
det skulle ske efter forhandling, og der skulle gives tilbud på følgende ydelser:

””Stop loss”-forsikring som dækker alle tingskader efter at selvforsikringsfon-
den inden for et år har betalt skader som beløbsmæssigt når det fastsatte mak-
simum.
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Ansvarsforsikring for de aktiviteter som foregår i kirkeligt regi (ingen selvfor-
sikring).

Arbejdsskadeforsikring for samtlige ansatte excl. biskopper, provster og præ-
ster - ialt ca. 10.000 personer (ingen selvforsikring).

Der ønskes tilbud på administration af selvforsikringsfonden. Dette indebærer
skadesbehandling og -betaling, registrering og service m.m. inden for nærmere
aftalte rammer.”

5.2 1999

Bonnor Marsh & McLennan A/S anførte i et brev af 27. januar 1999 til Kirkeministeriet
v/Carsten Dalsgaard Jørgensen, bl.a.:

”- Alm. Brand accepterer, at selvrisikofondens maksimale hæftelse for perio-
den 1. april 1999 til 1. januar 2000, er kr. 30 mio.

- Den samlede årlige præmie er kr. 14.950.000,-

- Den tilbudte bonusordning for Administrationsordningen/stop loss forsik-
ringen suspenderes for perioden 1. april 1999 til 1. januar 2000.

- For de efterfølgende år fratrækkes en á conto bonus på kr. 750.000,- [i
den] en årlige præmie.(Beregnet som 5% af 15.000.000 kr.).

- Præmien for perioden 1.april 1999 til 1. januar 2001 betales pr. 1.april
1999 med følgende beløb: 9/12 af kr. 14.950.000 svarende til kr.
11.212.499,- plus (kr. 14.950.000 - kr. 750.000) kr.14.200.000,- , ialt kr.
25.412.499,-”

Kirkeministeriet udsendte den 8. februar 1999 en pressemeddelelse med overskriften ”Aftale
med Alm. Brand om folkekirkens forsikringer”, hvori det hedder:

”Kirkeministeriet og forsikringskoncernen Alm. Brand indgår en stor aftale som
led i, at der fra 1. april 1999 indføres en ny, fælles forsikringsordning for hele
folkekirken.
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…

Den nye forsikringsordning indebærer, at de forsikringer, som hvert menig-
hedsråd hidtil har tegnet for kirker, andre bygninger, personale m.v., afløses af
en kombination af folkekirkelig selvforsikring og tegning af fælles forsikringer
for hele folkekirken vedrørende arbejdsskader og ansvar samt en såkaldt ”stop
loss”-forsikring, som skal dække, hvis der i folkekirken bliver skader på byg-
ninger og løsøre for mere end 40 mio. kr. på et år.

Aftalen mellem Kirkeministeriet og Alm. Brand løber i perioden 31. marts
1999 - 1. januar 2002, og den omfatter:
−  Alm. Brand bliver administrator for selvforsikringsordningen. Eventuelle

skader skal anmeldes af menighedsrådene til Alm. Brand.
−  Folkekirken forsikres hos Alm. Brand for arbejdsskader og ansvar, bl.a. i

forbindelse med ca. 10.000 medarbejdere i folkekirken.
−  Folkekirken forsikres hos Alm. Brand for skader på ejendom og løsøre,

som i løbet af et år ligger ud over folkekirkens egen dækning af forsik-
ringsskader på maksimalt 40 mio. kr. Denne ”stop loss”-forsikring dækker
skader på tilsammen op til 3 mia. kr. inden for et år.”

Kirkeminister Margrethe Vestager udtalte i pressemeddelelsen:

”Ordningen sikrer en god og ensartet forsikringsdækning for hele folkekirken på
økonomiske vilkår, som er betydeligt bedre end dem, der hidtil har eksisteret.
Den løser samtidigt et problem, som har været voksende gennem de seneste år,
nemlig at forsikringsselskaber har ønsket meget betydelige præmieforhøjelser
for at forsikre monumentale kirker som f.eks. Roskilde Domkirke. Menigheds-
rådene slipper med den nye ordning for selv at skulle forhandle forsikringsaf-
taler og sørge for den rigtige dækning til den rigtige pris. Da mere end halvde-
len af alle kirker hidtil har været forsikret hos Alm. Brand, vil de fleste menig-
hedsråd i øvrigt have samme samarbejdspartner i forsikringsspørgsmål som
hidtil.”

Den 28. april 1999 udsendte Kirkeministeriet en pressemeddelelse om fællesfondens budget
for 2000 med overskriften ”Kirkeministeren lægger op til lav vækst i folkekirkens udgifter”.
Forsikringsordningen nævnes ikke i pressemeddelelsen.
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Pressemeddelelsen var vedlagt en oversigt over fællesfondens budgetter for 1999 og 2000
samt regnskabstal for 1998. Ifølge denne oversigt budgetteredes med udgifter til forsikrings-
ordningen på 40,0 mio. kr. i 1999 og på 15,0 mio. kr. i 2000.

Marsh sendte den 20. august 1999 et brev til Kirkeministeriet v/Carsten Dalsgaard Jørgensen.
Det fremgår af brevet, at Marsh havde gennemgået policen fra Alm. Brand A/S og fundet den
i overensstemmelse med aftalen. Policen samt de hertil knyttede almindelige betingelser var
vedlagt brevet.

Policen fastsatte bestemmelser om bonus på præmien ved forskellige skadesgrader.

Den 1. marts 2000 fremsendte Lolland-Falsters Stift driftsregnskabet for 1999 til Kirkemini-
steriet. Det fremgår, at forsikringsudgifterne i 1999 havde været 56.614.018,34 kr. Beløbet
var fordelt med udgifter til præmie på 25.415.000 kr., udgifter til erstatning på 30.000.000 kr.,
udgifter til forsikringskonsulenter på 616.234,50 kr., udgifter til administration på 434.223,44
kr. og udgifter til øvrige selvforsikringsafgifter på 148.560,40 kr.

Det fremgår, at der er foretaget forsikringshensættelser på 22.523.407,54 kr.

De samlede udgifter til folkekirkens forsikringsordningen oversteg budgettet på 40.000.000
kr. med 16.614.018,36 kr. Hovedårsagen var den betydelige hensættelse på grund af decem-
ber-orkanen og betaling af præmie for to år.

5.3 2000

Den 29. marts 2000 blev der afholdt et møde med biskopperne. Nederst på talepapiret er an-
ført ”CDJ, 27. marts 2000”.

I talepapiret anføres, at fællesfondens driftsresultat i 1999 vil komme ud med et stort under-
skud, og at underskuddet bl.a. skyldes folkekirkens forsikringer.

Om folkekirkens forsikringer anføres:

”Folkekirkens udgifter til forsikringsordningen i 1999 blev budgetteret til 40
mio. kr.

Som budgetforudsætning havde ministeriet en forventning om en præmie på 10
mio. kr. og en maksimal erstatningsudbetaling på 30 mio. kr.
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Ved kontraktunderskrivelsen besluttede ministeriet - for at opnå rabat - at be-
tale 2 års præmie i 1999, hvilket beløb sig til 26.6 mio. kr.

Dette skete i håbet om, at skadesudbetalingerne kunne holdes under ca. 14 mio.
kr., hvilket ville være tilfældet i et ”normalår”.

Dette håb ødelagde orkanen den 3. december 1999.

De samlede forsikrings udgifter for fællesfonden blev derfor i 1999 56,6 mio.
kr. mod de budgetterede 40,0 mio. kr.”

Det citerede afsnit genfindes i et notat til kirkeministeren om fællesfondens regnskab for
1999. Notatet er udarbejdet efter, at ministeriet har udarbejdet det endelige konsoliderede
regnskab. Nederst på notatet er med håndskrift anført ”CDJ 7/6 00”.

Rigsrevisionen sendte den 31. maj 2000 Kirkeministeriet et brev om fællesfondens regnskab
for 1999. Rigsrevisionen anførte, at der i regnskabet for Lolland-Falsters stift var medtaget
25,4 mio. kr. til præmieudgifter til forsikring. Beløbet dækkede ifølge det oplyste perioden 1.
april 1999 til 31. december 2000. Rigsrevisionen bad Kirkeministeriet om en redegørelse for,
hvorfor præmieudgiften for 2000 var medtaget i regnskabet for 1999.

Den 19. juni 2000 udsendte Kirkeministeriet en pressemeddelelse med overskriften ”Beher-
sket stigning i landskirkeskatten”. Pressemeddelelsen var vedlagt en oversigt over fællesfon-
dens budget for 2001 samt regnskabstal for 1999. Det fremgår heraf, at udgifterne til forsik-
ringer i 1999 havde været 56,6 mio. kr., og at der i 2001 var budgetteret med udgifter til for-
sikring på 35,0 mio. kr.

Kirkeministeriet besvarede - formentlig den 26. juni 2000 - Rigsrevisionens brev af 31. maj
2001.

Kirkeministeriet anførte, at ministeriet den 8. februar 1999 indgik en forsikringsaftale med
Almindelig Brand om forsikringstegning for hele folkekirken samt administration af folkekir-
kens forsikrings- og selvforsikringsordning. Det aftaltes, at præmiebeløbet for perioden 1.
april 1999 til 31. december 2000 skulle betales for at opnå en præmiereduktion for hele afta-
leperioden.

SØS-regnskabsgruppen sendte den 31. juli 2000 regnskabsrapporten for det konsoliderede
regnskab pr. 31. maj 2000 med en e-mail til Annette Meinskar, Magnus G. Beck, Bjarne Bur-
chardt og Frans Rasmussen. Det anføres, at rapporten ”kan afleveres til Carsten”.
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Det anføres i rapporten, at der er forbrugt godt 3 mio. mindre end budgetteret på forsikrings-
ordningen.

Videre anføres, at det interne periodebudget for forsikringer er 6,250 mio. kr., mens beløbet
ifølge regnskabet er 1,927 mio. kr. Det bemærkes, at der generelt er et bogføringsmæssigt
efterslæb i forbindelse med disse udgifter.

Ved e-mail af 28. august 2000 sendte SØS-regnskabsgruppen regnskabsrapporten pr. 31. juli
2000 til bl.a. Carsten Dalsgaard Jørgensen. Det fremgår af rapporten, at der er brugt ca. 9 mio.
kr. mindre end budgetteret på forsikringsordningen. Det bemærkes, at der er et generelt bog-
føringsmæssigt efterslæb.

SØS-regnskabsgruppen sendte den 21. september 2000 regnskabsrapporten over det konsoli-
derede regnskab pr. 31. august 2000. Det anføres, at rapporten ”kan afleveres til Carsten”.

Ifølge rapporten er der forbrugt ca. 5 mio. kr. mindre end budgetteret på forsikringsordningen.
Der skønnes fortsat at være stor usikkerhed om resultaterne vedrørende udgifterne til bl.a.
forsikring på grund af et bogføringsmæssigt efterslæb.

Den 31. oktober 2000 fremsendte SØS-regnskabsgruppen rapporten for det konsoliderede
regnskab pr. 30. september 2000 til bl.a. Carsten Dalsgaard Jørgensen. Det fremgår, at der er
brugt ca. 2 mio. kr. mindre end budgetteret på forsikringsordningen. Det skønnes, at der er
stor usikkerhed, og at der er et generelt bogføringsmæssigt efterslæb.

Det bemærkes, at bl.a. udgifterne til forsikringer udviser en stigende tendens, ”idet der i peri-
oden realiseres udgifter, som samlet forrykker udgiftsbilledet.”

Af SØS-regnskabsgruppens rapport for det konsoliderede regnskab pr. 31. oktober 20 frem-
går, at der er forbrugt ca. 2 mio. kr. mindre end budgetteret på forsikringsordningen. Der
skønnes fortsat at være stor usikkerhed, da der er et bogføringsmæssigt efterslæb, bl.a. udgif-
terne til forsikringsordningen. Videre bemærkes det, at ”[m]ed udgangen af september udviser
udgifterne til …  forsikringer en tendens til stigende udgifter.”

Den 21. december 2000 sendte SØS-regnskabsgruppen rapporten for det konsoliderede regn-
skab pr. 30. november 2000 til Annette Meinskar, Magnus G. Beck, Bjarne Burchardt og
Frans Rasmussen. I e-mailen hedder det:
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”Til Annette: Jeg forstod på Carsten, at han er taget på ferie, så du skulle afleve-
re rapporten til dep.chefen, men [han] har måske andet at tænke på nu.”

Ifølge rapporten er der forbrugt ca. 3 mio. kr. mindre end budgetteret på forsikringsordningen.
Der skønnes fortsat at være stor usikkerhed om resultaterne vedrørende udgifterne til bl.a.
forsikring på grund af et bogføringsmæssigt efterslæb.

SØS regnskabsgruppens rapport for det konsoliderede regnskab pr. 31. december 2000 blev
fremsendt den 25. januar 2001 til bl.a. Carsten Dalsgaard Jørgensen, og det fremgår, at ud-
gifterne til forsikringer ifølge regnskabet har været 13,582 mio. kr., mens der har været bud-
getteret med udgifter for 15 mio. kr.

Det vurderes, at

”der bør hensættes ca. 26 mio. kr. til selvrisiko vedr. forsikringsskader (forsik-
tighedsprincip tilsiger at beløbet bør hensættes fuldt ud).”

Den  30. januar 2001 sendte Frans Rasmussen en e-mail til Carsten Dalsgaard Jørgensen. I e-
mailen hedder det bl.a.:

”Hvordan skal vi forholde os med hensyn til hensættelser for år 2000 for erstat-
ninger. Der er i 2000 udbetalt erstatninger for kr. 13.466.019,10.

Skal vi hensætte op til max. 40.000.000 eller har Alm. Brand en opgørelse over
erstatninger der vedrører 2000, men som endnu ikke er udbetalt.

Såfremt vi ikke hensætter noget beløb, kan det vel meget vel tænkes, at vi når
over de 40.000.000,- i 2001 når der sker udbetaling af erstatninger der vedrører
både 2000 og 2001.”

Frans Rasmussen sendte den 12. februar 2001 en e-mail til Annette Meinskar med kopi til
Carsten Dalsgaard Jørgensen og Helle Samson. Det anføres bl.a.:

”Samtidig vil jeg bede om en tilkendegivelse af, hvorledes vi skal forholde os
med hensyn til hensættelser på forsikringsordningen. Jeg mener vi af forsigtig-
hedshensyn bør hensætte op til max beløb kr. 40.000.000,- med mindre Alm.
Brand kan udarbejde en nøjagtig opgørelse over ikke udbetalte erstatninger der
vedrører år 2000. Skulle det så vise sig, at erstatningsbeløbet for år 2000 ikke



139

bliver så stort, vil det for meget hensatte beløb kunne tilbageføres i år og der-
med forbedre regnskabsresultatet for år 2001.

Såfremt der ikke hensættes noget beløb for år 2000 kan resultatet vel meget
nemt blive, at vi i år 2001 i fællesfondens regnskab vil overstige selvrisikoen
på 40 mio når der skal udbetales erstatninger der vedrører både 2000 og 2001.

Der er i år 2000 udbetalt erstatninger for kr. 13.466.019,10.”

Den 13. marts 2001 fremsendte Lolland-Falsters Stift driftsregnskabet for 2000. Det fremgår
heraf, at udgifterne til forsikringer i 2000 havde været 30.115.512,50 kr. Heraf var
30.000.000,00 kr. brugt på erstatninger, 114.712,50 kr. på forsikringskonsulenter og 800,00
på administrationsudgifter.

Der er forsikringshensættelser på 16.533.980,90 kr. De afholdte udgifter i året var
13.466.019,10 kr.

Den 10. maj 2001 blev der afholdt et møde med deltagelse af købmand Kristen Ringgaard
(Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer), sognepræst Hans Fabricius (Landsforenin-
gen af Menighedsrådsmedlemmer), sekretariatschef Jens Gram (Landsforeningen af Menig-
hedsrådsmedlemmer), provst Jakob Hvidt (Danmarks Provsteforening), Helle Samson (stifts-
kontorchef i Lolland-Falsters Stift), forsikringsmægler Ove Gelardi Mikkelsen Marsh, Jens
Riis (kontorchef i Alm. Brand), kontorchef Carsten Dalsgaard Jørgensen (Kirkeministeriet),
fuldmægtig Maria Bach Sørensen (Kirkeministeriet) og fuldmægtig Arne Vatnhamar (Kirke-
ministeriet).

Af mødereferatet fremgår, at det totale skadesbeløb for 1999 udgjorde 133.928.267,00 kr.
Orkanen den 3. og 4. december havde forårsaget skader for 117.838.000,00 kr. På baggrund
heraf blev det konkluderet, at det ”reelle skadestal” for 1999 udgjorde ca. 16,1 mio. kr., hvil-
ket svarede til 21,5 mio. kr. i skadesudgifter på årsplan.

I mødereferatet anføres:

”Da der - i princippet - er afsat 40 mio. kr. til skader pr. år, er dette et skadestal,
der svarer til de forventninger (om besparelser/udviklingen i skader), som mi-
nisteriet har haft vedrørende skadestal under forsikringsordningen.”

Videre blev det oplyst, at skadestallet for 2000 udgjorde 40.911.456 kr., samt at skadestallet
for 1. kvartal af 2001 var 3.427.218 kr.
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Endelig blev det oplyst, at der havde været en uheldig udvikling i tyverier, siden ordningen
var trådt i kraft. I 1999 udgjorde tyverier således 4.872.112 kr., mens tallet i 2000 var på
8.040.166 kr.

Udgifterne til folkekirkens forsikringsordning blev i 2000 kr. 30.115.512,50 ifølge regnska-
bet, hvilket medførte en budgetoverskridelse på kr. 15.115.512,50. Hovedårsagen var en hen-
sættelse på godt 16,5 mio. kr.

5.4 2001

Finansministeriet godkendte den 14. juni 2001 et notat fra Kirkeministeriet om budget for
fællesfonden og udskrivning af landskirkeskat for 2002. Under overskriften ”Særlige aktivi-
teter i 2002” anføres bl.a.:

”Fællesfondens reserver til forsikring er brugt op. Der hensættes derfor 47 mio.
kr. til præmier og erstatninger i 2002.”

Kirkeministeriet udsendte den 18. juni 2001 en pressemeddelelse med overskriften ”Fælles
udgifter i ro - men landskirkeskatten stiger”. Pressemeddelelsen var vedlagt en oversigt over
de enkelte poster på fællesfondens budget 2002 samt regnskab for 2000. Det fremgår heraf, at
fællesfondens udgifter til forsikring i 2000 var 20,0 mio. kr., og at der i 2001 og 2002 var
budgetteret med udgifter på henholdsvis 35,0 og 47,0 mio. kr. til forsikringer. I en parentes er
det bemærket, at der ”for 2000 er afsat yderligere 21 mio. i reserve” til forsikringer.

Ved e-mail af 9. juli 2001 sendte SØS-regnskabsgruppen sin rapport vedrørende fællesfon-
dens konsoliderede regnskab pr. 30. april 2001. Det anføres i e-mailen, at rapporten kan afle-
veres til Carsten Dalsgaard.

Ifølge rapporten viste regnskabet ved udgangen af april, at udgifterne til forsikring havde væ-
ret 15,403 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter på 20,312 mio. kr.

Den 11. juli 2001 sendte SØS-regnskabsgruppen sin rapport for fællesfondens konsoliderede
regnskab pr. 31. maj 2001. I e-mailen hedder det bl.a.:

”Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at der er flere områder i regnska-
bet som bekymrer mig meget.
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Jeg er blevet opmærksom på en skrivelse fra Kirkeministeriet vedr. Kirkens
forsikringer. Det fremgår heraf

”[… ] skader i 2000 vil derfor ifølge en opgørelse ved udgangen af
april 2001 blive ca. 41,3 mio. kr.”

Det er væsentligt mere end der er hensat i regnskabet. Hvis det holder vand,
skal der ekstraordinært afholdes 9 - 10 mio. kr. i indeværende års regnskab.”

Ifølge rapporten viste regnskabet ved udgangen af maj, at udgifterne til forsikring havde været
15,763 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter på 21,944 mio. kr.

Det vurderedes, at manglende bogføring af udgifterne til forsikringer i januar - maj ville på-
virke resultatet stærkt negativt.

SØS-regnskabsgruppens rapport for det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2001 viste, at
udgifterne til forsikring havde været 16,425 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter
på 23,576 mio. kr.

Det anføres, at det i en pjece om forsikringer var indikeret, at der ekstraordinært skulle afhol-
des ca. 10 mio. kr. i indeværende år. Beløbet var ikke medtaget i regnskabet.

Det vurderedes, at manglende bogføring af udgifterne til forsikringer i januar - juni ville på-
virke resultatet stærkt negativt.

Det anføres i dagsordenen til SØS-regnskabsgruppens møde den 22. august 2001, at Kirkemi-
nisteriet hvert år skal hensætte beløb til ikke-opgjorte forsikringsskader indtil maksimal selv-
risiko i regnskabet. Når alle skader i et år er afsluttet, kan regnskabet for året afsluttes, f.eks.
ved at hensatte ikke-udbetalte beløb tages til indtægt.

Videre anføres, at det fremgår af pjecen ”Kirkens Forsikringsordning”, at der kan gå flere år,
inden skaderne for det enkelte år er opgjort.

På baggrund heraf anføres det:

”Hensættelser
Det fremgår ligeledes af pjecen ”… skader i 2000 vil derfor ifølge en opgørelse
ved udgangen af april 2001 blive 41,3 mio. kr.”.
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Af årsregnskabet for 2000 fremgår, at der er bogført erstatninger incl. hensæt-
telser for 30 mio. kr. Maksimal selvrisiko var 40 mio. kr. Man mangler således
at hensætte 10 mio. kr.

Der bør således regnskabsmæssigt ekstraordinært straks hensættes 10 mio. kr i
regnskabet vedr. 2000.

Forsinket bogføring
Carsten Dalsgaard oplyste, at Kirkeministeriet hver måned modtager en opgø-
relse over registrerede forsikringsanmeldelser med tilhørende vurdering af ska-
dens omfang. I takt med at skadesbeløbet udbetales opkræves beløbet hos Kir-
keministeriet.

Jeg vil fremover modtage denne liste hver måned.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgningen bør anmeldte, men end-
nu ikke udbetalte beløb indarbejdes i regnskabet, så budgetopfølgningen er me-
re realistisk. Pr. 1.7.2001 udgjorde dette beløb ca. 5.3 mio. kr.”

Marsh sendte den 29. august 2001 en opstilling til Kirkeministeriet over de forventede præmi-
er pr. 1. januar 2002. Det fremgår af opstillingen, at de dagældende præmiebeløb var fastsat
pr. 1. april 1999 og ikke efterfølgende justeret. Den årlige forsikringspræmie havde i den for-
løbne periode været:

Stop Loss forsikringen inkl. administration af selvforsikringsfonden 10.200.000 kr.
Ansvarsforsikringen 1.500.000 kr.
Arbejdsskadeforsikringen 3.250.000 kr.
I alt 14.950.000 kr.

Videre fremgår, at præmien for Stop Loss forsikringen pr. 1. januar 2002 ville stige til
12.250.000 kr., ”eller i »worst case« 13.780.000 kr.”

Med en e-mail af 11. september 2001 sendte SØS-regnskabsgruppen sin rapport for det kon-
soliderede regnskab pr. 31. juli 2001. Rapporten kunne ifølge e-mailen ”afleveres til Carsten”.

Det anføres i rapporten, at det konsoliderede regnskab udviste et overskud på 24,217 mio. kr.
Det konsoliderede regnskab skulle korrigeres med i alt 75,0 mio. kr., så det reelt udviste et
underskud på 50,783 mio. kr.
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Det anføres, at korrektionerne bl.a. fremkom ved:

”Forsikringer
−  Ifølge pjecen ”Folkekirkens Forsikringsordninger” er der registreret forsik-

ringsskader svarende til en selvrisiko på 40 mio. kr. i 2000. Der skal såle-
des hensættes yderligere 10 mio. kr. vedr. 2000. Udgiften medtages i op-
følgningen.

−  Ifølge opgørelsen fra Almindelig Brand er der registreret men ikke anvist
forsikringsskader for ca. 5 mio. kr. Udgiften medtages i opfølgningen.”

Ifølge rapporten viste regnskabet ved udgangen af juli, at udgifterne til forsikring havde været
32,756 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter på 25,208 mio. kr.

Det anføres:

”Vedrørende forsikringer er der indregnet 10 mio. kr., som vedrører ikke bogført
selvrisiko for 2000. Hertil kommer, at der i budgettet ikke er medtaget det ful-
de beløb til selvrisiko i 2001, svarende til udgifter på indtil yderligere 20. mio.
kr. i forhold til budgettet.”

SØS-regnskabsgruppen sendte den 20. september 2001 en e-mail med rapporten for fælles-
fondens konsoliderede regnskab pr. 31. august 2001 til Carsten Dalsgaard Jørgensen m.fl.

Det anføres, at det konsoliderede regnskab udviste et overskud på 29,034 mio. kr. Det konso-
liderede regnskab skulle korrigeres med i alt 72,031 mio. kr., så det reelt udviste et underskud
på 42,996 mio. kr.

Det anføres at korrektionerne bl.a. fremkom ved:

”Forsikringer
−  Ifølge pjecen ”Folkekirkens Forsikringsordninger” er der registreret forsik-

ringsskader svarende til en selvrisiko på 40 mio. kr. i 2000. Der skal såle-
des hensættes yderligere 10 mio. kr. vedr. 2000. Udgiften medtages i op-
følgningen.

−  Ifølge opgørelse fra Almindelig Brand er der registreret men ikke anvist
forsikringsskader for 7,031 mio. kr. Udgiften medtages i opfølgningen.”

Ifølge rapporten viste regnskabet ved udgangen af august, at udgifterne til forsikring havde
været 36,577 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter på 26,840 mio. kr.
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Det anføres:

”Vedrørende forsikringer er der indregnet 10 mio. kr., som vedrører ikke bogført
selvrisiko for 2000. Hertil kommer, at der i budgettet ikke er medtaget det ful-
de beløb til selvrisiko i 2001, svarende til udgifter på indtil yderligere 20. mio.
kr. i forhold til budgettet.”

SØS-regnskabsgruppen sendte den 25. oktober 2001 rapporten for det konsoliderede regnskab
pr. 30. september 2001 med en e-mail til bl.a. Carsten Dalsgaard Jørgensen og Steffen
Brunés. Lignende oplysninger som i den foregående rapport er anført.

I rapporten er det forventede årsresultat opstillet i et skema. Af skemaet fremgår bl.a.:

Årsbudget
Regnskab frem-

skrevet med budget
Regnskab frem-
skrevet (estimat)

Forsikringer 35,000 44,744 45,000

Det anføres, at estimatet fremkom ved:

”Forsikringer
Der er der indregnet 10 mio. kr., som vedrører ikke bogført selvrisiko for 2000.
Hertil kommer, at der i budgettet ikke er medtaget det fulde beløb til selvrisiko
i 2001, svarene til udgift på indtil yderligere 20. mio. kr. i forhold til budget-
tet.”

Den 20. november 2001 udarbejdede Kirkeministeriet et notat til ministeren om folkekirkens
forsikringsordning. Notatet indeholder en kort beskrivelse af selvforsikringsordningen på
tingsskadeområdet, samt ansvars- og arbejdsskadeforsikringerne.

Notatet indeholder endvidere et skema med oplysninger om de samlede tingsskader i perioden
1. april 1999 til 31. oktober 2001. Det anføres, at ”alle tal er opgjort indeholdende de til ska-
derne afsatte reserver”:
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01.04.’99 - 31.12.’99 01.01.’00 - 31.12.’00 01.01.’01 - 31.10.’01
Stormskader 117.663.026 5.769.016 516.434
Brandskader 5.824.577 18.591.427 2.013.004
Tyveri 4.796.407 8.476.082 7.134.776
Øvrige skader 4.781.815 9.069.407 6.510.593

Totale skader 113.065.825 41.963.963 16.174.807

I notatet hedder det:

”Den nuværende administrationsperiode udløber 31. december dette år [2001],
og forhandlingerne om at indgå en aftale om en ny administrationsperiode med
en løbetid på 4 år, er i gang. Alm. Brand, Codan og Kommune Forsikring A/S
har budt på arrangementet.

Udvælgelsen af det/de selskab/er, der fremover skal administrere arrangemen-
tet skal ske i løbet af december måned.

Den årlige præmiesum for den nuværende ordnings tre områder er 14,95 mio.
kr. Da der på nuværende tidspunkt er en del turbulens på reassurance markedet,
senest på grund af terrorhandlingen den 11. september, kan man forvente en
præmieforhøjelse for den nye ordning.

Der var herefter oplyst præmieindikationer omkring 30 mio. kr., dog var én lavere. Afslut-
ningsvis blev anført:

" Tilbudene er afgivet den 25. - 26. september 2001, og er influeret af terror-
handlingeren på World Trade Center. Man forventer at forsikringsmarkedet har
stabiliseret sig nogenlunde således at priserne kan presses ned, inden det ende-
lige tilbud accepteres.”

Den 5. december 2001 sendte Marsh et brev til Kirkeministeriet. Marsh havde konstateret, at
de generelle præmiestigninger på markedet også ville ramme folkekirkens forsikringer.

Marsh sendte den 18. december 2001 en rapport til Kirkeministeriet. I rapporten sammenlig-
nes tilbud fra Alm. Brand, Codan og Kommune Forsikring. Marsh vurderede, at Alm. Brands
tilbud samlet set var det mest fordelagtige, hvorfor Marsh anbefalede Alm. Brand som fort-
sættende forsikringsselskab.
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Kirkeministeriet udsendte den 21. december 2001 en pressemeddelelse, hvoraf fremgår, at
Kirkeministeriet og forsikringsselskabet Alm. Brand den 21. december 2001 indgik en aftale
om at fortsætte samarbejdet om folkekirkens forsikringsordning.

Videre fremgår, at folkekirken selv dækker udgifter ved skader på kirker, andre bygninger og
løsøre op til en samlet sum af 40 mio. kr. pr. år. Forsikringen dækker skader på tilsammen op
til 3,5 mia. kr. inden for et år. Derudover er der tegnet fælles forsikringer for hele folkekirken
vedrørende arbejdsskader og ansvar.

Den samlede pris for administration og forsikringsdækning blev oplyst til knap 30 mio. kr. for
et år.

SØS-regnskabsgruppen udarbejdede den 7. januar 2002 en rapport over fællesfondens konso-
liderede regnskab pr. 30. november 2001.

I rapporten blev det forventede årsresultat opstillet skematisk:

Årsbudget
Regnskab frem-
skrevet med budget

Regnskab frem-
skrevet (estimat)

Forsikringer 35,000 46,771 46,000

Det anføres, at estimatet fremkom ved:

”Forsikringer
Der er der indregnet 10 mio. kr., som vedrører ikke bogført selvrisiko for 2000.
Skadesudgifterne samt øvrige udgifter forventes at blive 1 mio. over budgettet.
Hertil kommer, at der i budgettet ikke er medtaget det fulde beløb til selvrisiko
i 2001, svarende til udgifter på indtil yderligere 20 mio. kr. i forhold til bud-
gettet.”

Regnskabsgruppen udarbejdede den 29. januar 2002 en rapport over fællesfondens konsolide-
rede regnskab pr. 31. december 2001.

I rapporten er det forventede årsresultat opstillet skematisk:
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Årsbudget
Regnskab frem-
skrevet med budget

Regnskab frem-
skrevet (estimat)

Forsikringer 35,000 46,307 46,500

Det anføres, at estimatet fremkom ved:

”Forsikringer
Der er der indregnet 10 mio. kr., som vedrører ikke bogført selvrisiko for 2000.
Skadesudgifterne samt øvrige udgifter forventes at blive 1,5 mio. over budget-
tet.”

Ved brev af 7. februar 2002 anmodede Rasmus Rex på vegne af Kirkeministeriet stiftsøvrig-
heden over Lolland-Falsters Stift om af fællesfonden at foretage hensættelse af yderligere 10
mio. kr. vedrørende folkekirkens forsikringsordning for år 2000, således at det samlede hen-
sættelsesbeløb blev 40.000.000 kr.

Ved brev af samme dag anmodede Rasmus Rex på vegne af Kirkeministeriet Lolland-Falsters
Stift om at foretage hensættelse af kr. 11.213.607,28 vedrørende folkekirkens forsikringsord-
ning for år 2001, svarende til forskellen mellem allerede udbetalte erstatninger og det samlede
opgjorte erstatningsbeløb for 2001.

Lolland-Falsters Stift fremsendte med brev af 8. marts 2002 "Årsregnskab 2001" for fælles-
fonden og stifsmidlerne i Lolland-Falsters Stift.

På regnskabets første side anføres:

”Vedr. Folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning:
Efter Kirkeministeriets bestemmelse er der i 2001 hensat yderligere kr.
10.000.000,00 til anmeldte men ej udbetalte skadeserstatninger for året 2000.
For året 2001 er der efter Kirkeministeriets bestemmelse hensat kr.
11.213.607,28 til anmeldte men ej udbetalte skadeserstatninger.”

Udgifterne til forsikring var ifølge regnskabet i 2001 på 46.168.110,50 kr. Beløbet var ifølge
en note til regnskabet fordelt på ”Øvrige indtægter” på 786.313,00 kr., en præmie på
15.700.000,00 kr., erstatninger på 30.766.944,00 kr., forsikringskonsulenter på 471.537,50
kr., samt administrationsudgifter på 15.942,00 kr.

Videre fremgår det af regnskabet, at der samlet er forsikringshensættelser på 30.179.625,61
kr. Beløbet er sammensat af to poster på henholdsvis 18.966.018,33 kr. og 11.213.607,28 kr.
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Begge poster har teksten ”Forsikringshensættelser - 20”. Det må antages, at den første post
vedrører år 2000, mens den anden vedrører år 2001.

I 2001 var forsikringsudgifterne budgetteret til 35.000.000 kr. Budgettet blev således over-
skredet med 11.168.110,50 kr.

5.5 2002

På vegne af Kirkeministeriet anmodede Marsh ved telefax af 16. januar 2002 Kontoret for De
Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer om at indsætte en annonce i EU-Tidende.
Det fremgår af annoncen, at Alm. Brand den 21. december 2001 blev tildelt ordren, samt at
aftaleperioden var 1. januar 2002 - 1. januar 2006 med option for yderligere et år.

Kirkeministeren holdt den 27. maj 2002 møder med biskopperne/stiftsøvrighederne samt
provsteforeningen og landsforeningen om bl.a. fællesfondens budget for 2002. Af ministerens
talepapir fremgår:

”Jeg har også måttet konstatere, at det budget for i år, som blev lagt sidste forår,
ikke holder. Det skyldes ikke mindst en øget udgift til forsikringspræmie for
folkekirkens forsikringsordning og fejlbudgettering vedrørende folkekirkens
IT-udgifter.”

Det fremgår af noter fra mødet, at kirkeministeren oplyste, at ”[f]orsikringsselskabet  …  som
konsekvens af 11. september [havde] hævet præmierne fra 15 til 30 millioner kroner, hvilket
ikke var forudset ved budgetlægningen.”

Ved en budgetrevision i forsommeren 2002 blev det budgetterede beløb på 47 mio. kr. fast-
holdt, men ministeren erkendte risikoen for realisering af den maksimale selvrisiko, hvorfor
der blev opnået en forståelse med biskopperne om en lånefinansiering af et beløb, der måtte
overstige 47 mio. kr.

SØS-regnskabsgruppen afgav den 29. maj 2002 en rapport over fællesfondens konsoliderede
regnskab pr. 30. april 2002. Det anføres, at det konsoliderede regnskab udviste et underskud
på 2,493 mio. kr. Det konsoliderede regnskab skulle ifølge rapporten korrigeres med i alt
9,263 mio. kr., så det reelt udviste et underskud på 11,756 mio. kr.

Det anføres at korrektionerne bl.a. fremkom ved:

”Forsikringer
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Ifølge opgørelse fra Almindelig Brand er der registreret men ikke anvist forsik-
ringsskader for 11,392 mio. kr.”

Ifølge rapporten viste regnskabet ved udgangen af april, at udgifterne til forsikring havde væ-
ret 40,873 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter på 25,496 mio. kr. Som forklaring
herpå anføres det, at præmien var øget med ca. 14 mio. kr. i forhold til udgangspunktet ved
budgetlægningen. Videre anføres, at der i budgettet ”ikke er medtaget det fulde beløb til selv-
risiko i 2002, svarende til udgifter på indtil yderligere ca. 23 mio. kr. i forhold til budgettet.”

Marsh sendte den 26. august 2002 et brev til Kirkeministeriet. Det fremgår af brevet, at Arne
Vatnhamar, Kirkeministeriet, havde bedt om en beregning af den samlede årlige præmie for
folkekirkens forsikringer, såfremt hvert menighedsråd tegnede sine egne forsikringer.

Marsh havde ved beregningen heraf foretaget en fremskrivning baseret på, at folkekirkens
samlede udgifter til forsikringspræmier i 1995 var ca. 57 mio. kr. På baggrund heraf vurdere-
de Marsh, at den samlede årlige præmie for alle forsikringer pr. 1. juli 2002 ville være ca.
83,3 mio. kr.

SØS-regnskabsgruppen udarbejdede den 27. august 2002 en rapport over fællesfondens kon-
soliderede regnskab pr. 30. juni 2002. Det anføres, at opfølgningen på status var ændret, idet
de anviste forsikringsskader nu også var medtaget som forsikringshensættelser.

Det anføres, at det konsoliderede regnskab udviste et underskud på 58,763 mio. kr. Det kon-
soliderede regnskab skulle korrigeres med i alt 14,754 mio. kr., så det reelt udviste et under-
skud på 73,517 mio. kr.

Det anføres, at korrektionerne bl.a. fremkom ved:

”Forsikringer
Ifølge opgørelse fra Almindelig Brand er der registreret men ikke anvist forsik-
ringsskader for 14,681 mio. kr.”

Det bemærkes, at:

”[d]et er på nuværende tidspunkt klart, at forsikringsudgifterne vil overstige 47
mio. kr., som er anført i Kirkeministerens pressemeddelelse af 18. juni 2002
om ansvarligt budget for folkekirkens fællesudgifter.”
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Denne bemærkning gentages i SØS-regnskabsgruppens rapporter af 6. september 2002, 16.
september 2002, 18. oktober 2002, 25. november 2002, 6. januar 2003 og 24. januar 2003.

I rapporten er det forventede årsresultat opstillet i et skema. Af skemaet fremgår bl.a.:

Årsbudget Fremskrivning
Regnskabs-

gruppens skøn

Forsikringer 70,000 65,459 70,000

Af et notat til kirkeministeren, der blev udarbejdet den 27. august 2002, fremgår, at skaderne
for 2001 udgjorde i alt 21,99 mio. kr. For 2002 var skaderne i perioden 1. januar til 31. juli
opgjort til 18,0 mio. kr.

Af SØS-regnskabsgruppens rapporter af 6. september 2002, 16. september 2002 og 18. okto-
ber 2002 fremgår, at der ifølge Alm. Brand var registreret, men ikke anvist forsikringsskader
for henholdsvis 16,203 mio. kr., 21,088 mio. kr. og 20,319 mio. kr.

Marsh udarbejdede den 28. oktober 2002 et notat om folkekirkens forsikrings- og selvforsik-
ringsordning. Det fremgår af notatet, at Kirkeministeriets forsikringspræmie for 2002 var 30
mio. kr.

SØS-regnskabsgruppen udarbejdede den 25. november 2002 en rapport over fællesfondens
konsoliderede regnskab pr. 31. oktober 2002. Det anføres, at der ifølge Alm. Brand var regi-
streret, men ikke anvist forsikringsskader for 23,499 mio. kr.

Ifølge rapporten viste regnskabet ved udgangen af oktober, at udgifterne til forsikring havde
været 55,568 mio. kr., mens der var budgetteret med udgifter på 62,800 mio. kr.

Kirkeministeriet udsendte den 2. december 2002 en pressemeddelelse med overskriften
”Konklusion på møde den 2. december 2002 om Fællesfondens likviditet”. I pressemeddelel-
sen hedder det bl.a.:

”Ministeriet forventer, at Fællesfondens regnskab for 2002 som budgetteret vil
slutte med balance, bortset fra at udgifterne vedr. folkekirkens forsikringsord-
ning - som bebudet ved mødet i maj - kan blive større end de budgetterede 47
mio. kr. Det blev ved mødet aftalt, at forsikringsudgifter ud over dette beløb,
skulle dækkes ved [et] formelt lån i stiftsmidler.”
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Marsh A/S sendte den 4. december 2002 et brev til Kirkeministeriet med overskriften ”Diver-
se materiale fra udbudsrunderne i 1998 og 2001”. Brevet er stilet til Carsten Dalsgaard Jør-
gensen. Brevet er vedlagt en række dokumenter, herunder et udateret notat med overskriften
”Fællesfonden”.

Det fremgår, at fællesfondens faste udgifter til den overliggende forsikring ”stop loss”, ar-
bejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og administration af selvforsikringen estimeres til 9,5
- 13,5 mio. kr. om året.

Videre hedder det:

”[… ]

Fællesfonden kan forvente en provisionsindtægt hvert år i størrelsen kr.
645.000 - 945.000.

Et gennemsnitsår med Fællesfond-betalte skader på kr. 9 mio. vil således med-
føre et overskud på: kr. 37.145.000 - 34.445.000.

Implementeringsomkostningerne er estimeret til kr. 840.000 - 1.050.000.”

Med et brev af 14. april 2003 fremsendte Lolland-Falsters Stift driftsregnskabet for fællesfon-
den og stiftsmidlerne i Lolland-Falsters Stift for 2002 til Kirkeministeriet.

På regnskabets første side hedder det:

”Vedr. Folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning:
For året 2002 er der efter Kirkeministeriets bestemmelse hensat kr.
14.428.091,31 til anmeldte men ej udbetalte skadeserstatninger.”

Ifølge regnskabet var udgifterne til forsikring i 2002 59.335.892,50 kr. Heraf var
29.200.000,00 kr. anvendt til præmier, 29.851.286,00 til erstatninger, 278.862,50 kr. til for-
sikringskonsulenter og 5.744,00 kr. til administrationsudgifter.

Videre fremgår det af regnskabet, at der er forsikringshensættelser på 30.679.923,28 kr. Hen-
sættelserne er fordelt på tre poster på henholdsvis 16.076.256,65 kr., 175.575,32 kr. og
14.428.091,31 kr. Alle tre poster har teksten ”Forsikringshensættelser - 20”. Det må antages at
posterne vedrører 2000, 2001 og 2002.
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Kirkeministeren var den 21. maj 2003 i samråd i Kirkeudvalget. Her udtalte ministeren bl.a.:

”[… ] i fællesskab med stifterne og biskopperne budgetregulerede [jeg] i somme-
ren 2002 for at få budgettet til at hænge sammen. Det var min forventning på
baggrund af de oplysninger, jeg havde den 18. juni [2002] og den 11. december
[2002], at det ville hænge sammen på nær på ét område, og det er forsikrings-
området. Det var der kalkuleret med, fordi der ikke fra starten - i det budget,
der blev lagt af min forgænger for 2002 - var sat tilstrækkelige midler af til for-
sikringens selvrisiko. Så det var forventet, og jeg kan oplyse, at underskuddet
på forsikringen for 2002 blev 12 mio. kr.”

Fællesfondens udgifter til forsikringer var som anført i 2002 59.335.892,50 kr. Det oprindeli-
ge budget på 47.000.000 kr. blev således overskredet med kr. 12.335.892,50.

5.6 Sammenfatning

Forud for vedtagelsen af den fælles forsikringsordning i 1999 forventede Kirkeministeriet, at
ordningen ville give folkekirken besparelser på 21-25 mio. kr. årligt.

For 1999 budgetterede Kirkeministeriet med forsikringsudgifter på 40 mio. kr. Det må anta-
ges, at dette beløb bestod af 15-20 mio. kr. til reservefondsopbygning, 10-15 mio. kr. til præ-
mier og 10-15 mio. kr. til skader.

Aftalen med Alm. Brand om den nye forsikringsordning blev indgået, før budgettet for 2000
blev offentliggjort den 28. april 1999. Aftalen indebar en forudbetaling af præmieudgifterne
for 1999 og 2000, hvilket blev medtaget i regnskabet 1999. Det må derfor antages, at ministe-
riet ændrede opfattelse af anvendelsen af de budgetterede 40 mio. kr., idet 25 mio. kr. nu blev
anvendt til præmie for 1999 og 2000, mens det resterende beløb måtte forventes at gå til er-
statninger.

Af regnskabet for 1999 fremgår, at der blev hensat 16.614.018,36 kr. Herved blev den mak-
simale risiko for dette år realiseret. Budgettet blev overskredet med dette beløb. Begrundelsen
herfor var navnlig orkanen i december 1999. Præmien for 2000 blev periodiseret til regnska-
bet for 1999.

For 2000 budgetterede ministeriet i april 1999 kun med erstatninger, da præmien var betalt.
Der blev budgetteret med 15 mio. kr., formentlig i overensstemmelse med ministeriets gene-
relle forventning til skadesniveauet i et gennemsnitsår. Denne forventning bygge på visse hi-
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storiske erfaringer, jf. især den rapport, der blev afgivet af en arbejdsgruppe i 1995. Der blev
ikke afsat beløb til reservefondsopbygning.

Der blev afholdt udgifter på i alt 13.466.019,10 kr. og foretaget hensættelser på 16.533.980,90
kr., i alt 30 mio. kr. Præmien for dette år var som anført betalt i 1999. Forventningerne til ud-
gifterne til det realiserede skadesniveau ved aflæggelsen af årsregnskabet var således ca. dob-
belt så høje som forventningerne ved budgetlægningen. Lolland-Falsters Stift anbefalede en
hensættelse svarende til den maksimale risiko på 40 mio. kr.

Årsregnskabet for Lolland-Falsters Stift forelå den 13. marts 2001. Regnskabet viste, at der
blev anvendt 30.115.512,50 kr. til forsikringsskader, heraf en hensættelse på 16,5 mio. kr.
Budgetoverskridelsen var 15.115.512,50 kr. Der blev senere hensat yderligere, jf. nedenfor.

For 2001 var der i 2000 budgetteret med 35 mio. kr. I dette år skulle der betales præmie, og
ministeriet fastholdt den hidtidige vurdering af skadesniveauet i et normalt år, dog nu fastsat
til 20 mio. kr. Efter den indgåede forsikringsaftale var selvrisikoen 20 mio. kr. højere. Selvri-
sikoen var realiseret i 1999. Regnskabsgruppens indberetninger viste på budgetteringstids-
punktet en positiv udvikling i forsikringsudgifterne, men samtidig løbende advarsler om, at
der forelå et betydeligt budgetmæssigt efterslæb. Der skete en vis forbedring i løbet af 2001 af
regnskabsgruppens indberetninger, idet forsikringsselskabets løbende opgørelser blev tilsendt
regnskabsgruppen.

Af regnskabet for 2001, der forelå 8. marts 2002, fremgår, at de samlede udgifter blev 46 mio.
kr. Heraf udgjorde erstatninger 30,7 mio. kr. inklusive en hensættelse på 11,7 mio. kr. for
2001 og en hensættelse på 10 mio. kr. for 2000 mod budgettets 20 mio. kr. til erstatninger.

De faktiske afholdte skadesudgifter for 2001 udgjorde 21,9 mio. kr.

Uden hensættelsen vedrørende 2000 ville skadesbudgettet for dette år omtrent passe.

For 2002 blev budgettet offentliggjort i juni 2001. Budgettet fastsatte et samlet beløb på
47 mio. kr. til forsikring, heraf 15 mio. kr. til præmier og 32 mio. kr. til erstatninger. På dette
tidspunkt vidste ministeriet, at erstatningsbeløbet for 1999 udgjorde den maksimale selvrisiko
for dette år på 30 mio. kr., og for 2000 havde man i regnskabet sat det samlede beløb inklusi-
ve hensættelser til 30 mio. kr. Man havde i foråret 2002 forhøjet hensættelsen for 2000 med
yderligere 10 mio. kr., således at den maksimale risiko igen blev realiseret. På et møde i maj
2001 blev det konkluderet, at såfremt man så bort fra orkanen i 1999, var det beregnede ska-
destal for 1999 21,5 mio. kr. på årsplan. For 2000 blev det samlede skadestal oplyst til
40.911.456,00 kr.
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På denne baggrund kan det konstateres, at man budgetterede skadesrisikoen for 2002 lavere
end den realiserede risiko i 1999 og 2000 og højere end "beregnet normalrisiko" for 1999.

Der forelå først på et sent tidspunkt i 2001 oplysninger om præmiestigningen pr. 1. januar
2002.

De samlede forsikringsudgifter for 2002 blev 59.333.892,50 kr. Dette var 10.664.107,50 kr.
mindre end den maksimale samlede risiko på 70 mio. kr., men overskred budgettet på 47 mio.
kr. med 12.335.892,50 kr. Da erstatningsudgifterne ikke oversteg det budgetterede, skyldes
overskridelsen i det væsentlige den forhøjede forsikringspræmie.

Bogføringen af udgifterne til folkekirkens selvforsikringsordning har i den undersøgte periode
lidt under forsinkelser. Rapporteringen vedrørende disse udgifter har derfor været upræcis.
Ministeriet er løbende blevet gjort opmærksom på efterslæbet.

5.7 Ministres involvering

Kirkeministrene har løbende fastsat landskirkeskatten og har i forbindelse hermed haft adgang
til at gennemgå fællesfondens budget, herunder et notat, der hvert år er udarbejdet herom.
Forsikringsudgifterne har fremgået heraf.

Juni 2000 blev Margrethe Vestager orienteret om forsikringsudgifternes udvikling i regn-
skabsåret 1999, herunder om beslutningen om at betale to års præmie og konsekvenserne af
orkanen i december 1999.

På bispemødet den 30. marts 2001 udleverede Johannes Lebech en oversigt over fællesfon-
dens drift i 2000. Det fremgår heraf, at udgifterne til forsikring ifølge regnskabet havde været
20,0 mio. i 2000. Ifølge det regnskab Lolland-Falsters Stift havde fremsendt den 13. marts
2001 var udgifterne 30.115.512,50 kr.

Den 20. november 2001 udarbejdede Kirkeministeriet et notat til Tove Fergo om folkekirkens
forsikringsordning. Det samlede antal skader oplyses for hvert enkelt år fra 1999 til og med
2001. Skadestallene for 2000 er 41,9 mio. kr. og for 2001 frem til 31. oktober 16,17 mio. kr.
Der er indsat oplysninger om den forventede væsentligt forhøjede præmiesum. Tilbudene er
afgivet mellem den 25. og 26. september 2001.

I et notat af 27. august 2002 blev Tove Fergo orienteret om forsikringsudgifternes omfang
frem til 31. juli 2002. Tove Fergo har fulgt forsikringsspørgsmålet løbende i 2002.
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5.8 Vurdering

Der er ikke regler, der regulerer budgetteringsspørgsmålet, ud over de almindelige regler om
fællesfondens budgetlægning. Se gennemgangen heraf i afsnittet om IT.

For årene 1999, 2000 og 2001 har ministeriet undervurderet de reelle udgifter til erstatninger.
Vurderingerne  har bl.a. bygget på historiske erfaringer gengivet i arbejdsgruppens rapport fra
1995. Disse erfaringer har været for få eller forældede til at tegne et realistisk billede. Allere-
de i rapporten blev der peget på, at man ikke havde grundlag for at gå nærmere ind i præmie-
vurdering m.v., men antog, at der var et besparelsespotentiale. Finanstilsynet gjorde udtryk-
keligt arbejdsgruppen opmærksom på, at det statistiske materiale, der indgik i rapporten, var
for spinkelt.

Da man i juni 2000 budgetlagde for 2001, kendte man den realiserede risiko i 1999, hvorfor
en forhøjelse af erstatningerne fra 15 til 20 mio. kr. var optimistisk, om end orkanen i 1999
fremstod som et unikt tilfælde. Da man budgetlagde for 2002, havde man et lidt større erfa-
ringsgrundlag, og budgettet for erstatninger for dette år var mere realistisk, om end stadig
risikobetonet i den forstand, at man ikke budgetlagde med den maksimale risiko. Selv om
erfaringsgrundlaget var lidt større, var det stadig begrænset.

 I 2002 traf ministeren beslutning om i fremtiden at budgettere med den maksimale risiko.

Jeg finder budgetteringen kritisabel, navnlig på grund af det utilstrækkelige grundlag. De op-
lysninger fra begyndelsen af 90'erne, som arbejdsgruppen havde indhentet, var for få og util-
strækkelige til at danne et realistisk grundlag for disse skøn. Ministeriet havde dog tilveje-
bragt visse supplerende oplysninger. Ministeriet søgte i nogen grad at forbedre budgetlægnin-
gen over perioden på grundlag af de aktuelle erfaringer. Ministeriet lagde dog fortsat for stor
vægt på de historiske erfaringer og søgte dem tilsyneladende bekræftet ved en omregning af
udgifterne i orkanåret 1999 til et "normalår". Det må antages, at budgetlægningen også er
foretaget under indtryk af fællesfondens anstrengte økonomi, hvilket kan have øget motivati-
onen til at budgettere lavt.

De hensættelser, der er foretaget, har på den anden side været udtryk for, at ministeriet har
søgt at forbedre regnskabsaflæggelsens kvalitet, således at regnskabet blev mere realistisk.

For 2000-regnskabet undlod ministeriet i foråret 2001 at følge Lolland-Falsters Stifts råd om
hensættelse af et beløb for 2000 svarende til den maksimale risiko. Efter det oplyste beroede
beslutningen på oplysninger fra forsikringsselskabet. Det viste sig, at der blev hensat for lidt,
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og en yderligere hensættelse for 2000 blev besluttet i foråret 2002 i forbindelse med regn-
skabsafslutningen for 2001. Derved blev den yderligere hensættelse for 2000 først foretaget
og udgiftsført i regnskabet for 2001.

Præmieudgiften for 2000 blev fejlagtigt henført til regnskabet for 1999.

Ansvaret for de trufne beslutninger påhviler kontorchef Carsten Dalsgaard Jørgensen.

Jeg finder periodiseringsfejlene kritisable. Jeg finder dog ikke, at periodiseringsfejlene ud fra
en helhedsvurdering er så grove, at der vil kunne fastsættes sanktioner efter tjenestemandslo-
ven. Se nærmere om periodiseringsreglernes indhold og fortolkning i afsnittet om periodise-
ring.

Det var en fejl, at ministeriet ikke tilvejebragte et bedre grundlag for sit budgetskøn. Tjene-
stemandsansvaret retter sig især mod retlige fejl - det vil navnlig sige overtrædelser af lovgiv-
ningen. Da beslutninger om budgettering bygger på økonomiske skøn og vurderinger, vil
sanktioner efter tjenestemandsloven ikke kunne forventes fastsat.


