
169

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I
STIFTSMIDLER

Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da
disse spørgsmål materielt er nært forbundet. Der foretages en gennemgang af hver del for sig,
herunder en særskilt gennemgang af reglerne og en vurdering af reglernes overholdelse.

7.1 Likviditetsstyring

Det faktiske begivenhedsforløb

I hele den undersøgte periode har Kirkeministeriet haft en regnskabsgruppe, SØS-
regnskabsgruppen, der har bestået af repræsentanter for stifterne, Kirkeministeriet og en med-
arbejder fra PLS Consult. Regnskabsgruppen har løbende afholdt møder, hvor man har drøftet
regnskabs- og økonomispørgsmål i relation til fællesfonden. Fra maj 2000 har regnskabsgrup-
pen udarbejdet løbende budgetopfølgningsrapporter til Kirkeministeriet.

I et møde den 15. december 1997 konstaterede regnskabsgruppen, at tre stifter havde negativ
kontantbeholdning, og "med baggrund i oplysninger om forventede udgifter til edb" anførte
arbejdsgruppen, at den negative kontantbeholdning kunne løbe op i 55 mio. kr. ved udgangen
af 1997. Regnskabsgruppen anbefalede forskellige bogføringsmæssige tiltag, og regnskabs-
gruppen henviste til budgetproceduren for likviditet og administrativ procedure for overførsler
af tilskud. Desuden indstillede gruppen, at reservefonden ændrede status til at blive en del af
fællesfondens egenkapital, og at konto 641 blev ændret fra "restitution af reservefonden" til
"restitution af fællesfonden", idet regnskabsgruppen fandt, at der i fremtiden kunne være be-
hov for at øge fællesfondens likvide midler/egenkapital via landskirkeskatten.

I et møde 3. april 1998 drøftede regnskabsgruppen likviditetsbudgettering og nævnte behov
for øget likviditet i 1998. Gruppen anførte, at stifterne bør have en positiv kassebeholdning,
og at egenkapitalen skal være positiv. Desuden anførte gruppen, at finansiering af en lille kas-
sebeholdning via stiftsmidler medførte dårlig genplacering af stiftsmidlerne svarende til dårlig
forrentning.

På et møde 5. maj 1998 drøftedes likviditetsbudgettering. Der var enighed i regnskabsgruppen
om, at gruppen skulle følge udviklingen gennem månedlig udskrivning af konsolideret regn-
skab. Det anføres, at "BJB er ansvarlig for, at der månedligt udarbejdes et notat til departe-
mentet vedrørende det konsoliderede regnskab."
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Af et referat af et møde den 9. juni 1998 fremgår om likviditetsbudgettering, at kassebehold-
ningen udviklede sig tilfredsstillende, selvom Århus og Ålborg havde en mindre kassebehold-
ning end forventet. Kassebeholdningerne vurderedes at være for små.

Af et referat af et møde den 21. oktober 1998 fremgår, at regnskabsgruppen følger likviditets-
udviklingen.

1999

Af Kirkeministeriets skrivelse af 19. december 1997 til stiftsøvrighederne fremgår, at stiftsøv-
righederne indberettede budgetforslag for 1998 i løbet af marts måned 1997.

Det fremgår af skrivelsen, at man fra og med 1998 overgik til at indarbejde to budgetter, dels
et a-budget, der viste stiftets forslag, dels et b-budget, der viste budgettet med de ændringer
og korrektioner, som ministeriet havde fastsat. Dette skulle indarbejdes i SØS-systemet med
virkning fra 1998. Den løbende budgetopfølgning skulle fremover tage udgangspunkt i budget
b.

Videre blev det anført i skrivelsen, at stifterne senest 15. marts 1998 skulle indsende budget
for fællesfonden for budgetåret 1999.

I skrivelsen anførtes, at Kirkeministeriet inden udgangen af august måned 1998 ville udmelde
de godkendte budgetter for 1999 tillige med tal for stiftets andel af landskirkeskatten.

Dernæst oplyste ministeriet, at proceduren for likviditetsoverførsler skulle forbedres. Ministe-
riet bad derfor om at modtage et overslag inden 15. februar 1998 over stiftets behov for likvi-
ditet i 1998 fordelt på årets kvartaler samt inden 15. oktober 1998 at indsende overslag over
stiftets behov for likviditet i 1999 ligeledes fordelt på årets kvartaler.

Af et notat udarbejdet 7. april 1998 af "BB" (formentlig Bjarne Burchard) fremgik et øje-
bliksbillede. Af notatet fremgår bl.a., at

• overførsel af likviditet bør ske den 25. i måneden forud for et kvartalsskift,
• Københavns Stift bør have fyldt kassebeholdningen i fællesfonden rigeligt op, da de fun-

gerer som kassekredit for ministeriet, og da stiftsmidler ikke bør finansiere fællesfondens
kassebehov,

• opfølgning på de resterende overførsler kan foretages i forbindelse med de månedlige
konsolideringer, hvor kassebeholdningen checkes.
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Videre oplyste Bjarne Burchardt, at Viborg Stift har et lån i embedsmidlerne på 6,75 mio. kr.
til styrkelse af fællesfondens kassebeholdning, og at Helsingør har rigelige fællesfondmidler,
men samtidig træk på stiftsmidler, hvoraf 9 mio. kr. er udlånt til København. Bjarne Bur-
chardt finder det paradoksalt, at København låner af stiftsmidler i Helsingør, idet København
mangler kassebeholdning, mens Helsingør samtidig har rigelig kassebeholdning, uden at den-
ne overføres.

En e-mail sendt 5. november 1998 fra Bjarne Burchard til bl.a. Anette Meinskar og Søren
Eriksen, PLS, omhandler SØS' mulighed for at levere de nødvendige oplysninger til likvidi-
tetsbudget 1999. Det fremgår, at dette under iagttagelse af visse forudsætninger er muligt,
herunder at man har "ajourført budgetmodel 1999 02". Herefter skulle det være muligt at få en
beregning af likviditetsbehovet pr. måned. Det foreslås, at ministeriet beder alle om at få
ajourført model 1999 02.

Af en håndskrevet påtegning fremgår, at ministeriet skal udbede sig et revideret 1999 02 bud-
get med de af Kirkeministeriet godkendte ændringer. Desuden er med håndskrift påtegnet
"rykker vedr. likvid opgør".

Af en e-mail af 6. november 1998 fra Bjarne Burchard fremgår bl.a., at ifølge budgetprocedu-
ren, afsnit 9, oktober 1998, skal der indsendes likviditetsbehov senest 15. oktober. Dette skal
drøftes på mødet den 9. december, men da man nu har "værktøjet", kan man bede alle om at
ajourføre budgetmodel 1999 02 med korrektioner udmeldt fra ministeriet og derefter foretage
en foreløbig likviditetsfordeling for 1999.

I en skrivelse af 9. november 1998 erindrede Kirkeministeriet en række stiftsøvrigheder om
den tidligere fastsatte frist 15. oktober 1998 til indsendelse af overslag over stifternes behov
for likviditet i 1999 fordelt på kvartaler. I brevet henviste ministeriet til brevet af 19. decem-
ber 1997, jf. ovenfor. Brevet er underskrevet af Anette Meinskar.

Der findes ikke kopi af stifternes indberetning over likviditetsbehov.

Der findes kopi af udmeldinger af 5. februar 1999 til Roskilde, Ribe og Helsingør Stift. I disse
fastsættes likviditetsoverførsler for i alt 115 mio. kr.

Af en e-mail af 12. februar 1999 fra Anette Meinskar til Frans Rasmussen fremgår, at Kirke-
ministeriet selv budgetterede sine udgifter over fællesfonden, og at Københavns Stift skulle
skønne over behovet for likviditet. Ministeriet tilkendegav, at Kirkeministeriets budget for
udgifterne for år 2000 ville blive fremsendt i forbindelse med landskirkeskatten for 2000.
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I en e-mail af 26. marts 1999 fra Anette Meinskar til Frans Rasmussen omtales forsøg på at
skaffe yderligere likviditet - Anette Meinskar har forgæves søgt Niels Rademacher, men han
er på ferie, hvorefter hun har søgt forskellige andre personer forgæves - alternativt kan mini-
steriet mandag bede Bjarne Burchard "fremtrylle" penge fra et stift.

Senere samme dag er der opnået kontakt med Birgit Nielsen, Helsingør Stift, der gerne ville
overføre 10 mio. kr. i den følgende uge, men ikke var bekendt med fremgangsmåden. Birgit
Nielsen spurgte, om Frans Rasmussen kunne guide Helsingør gennem transaktionen, da Niels
Rademacher var på ferie.

Den 29. marts 1999 henvendte Anette Meinskar sig til Bjarne Burchard i en e-mail og oplyste,
at den første regning til Alm. Brand vedrørende forsikringsordningen skulle betales den 31.
marts 1999 med 28 mio. kr. Lolland-Falsters Stift havde ikke dette beløb. Carsten Dalsgaard
havde derfor sendt et brev til Roskilde Stift med anmodning om at overføre det, der skulle
have været overført i 2. kvartal nu. Dette var ikke tilstrækkeligt, og Helsingør blev derfor an-
modet om at overføre 10 mio. kr. af det, der skulle overføres i 2. kvartal. Da Niels Radema-
cher var på ferie, og pengene låst til 13. april, havde Frans Rasmussen meddelt, at han ville
låne i stiftsmidlerne. De øvrige regninger, der forfaldt efter påske, som han ikke kunne betale,
kunne trækkes et par dage, men så skulle han også have midler straks efter påske. Anette
Meinskar oplyste, at Carsten Dalsgaard havde ferie til efter påske, så han kunne ikke give en
ordre om, at pengene skulle overføres fra Helsingør før tid, og hun ville ikke selv give denne
ordre, eftersom Frans Rasmussen kunne vente til efter påske. Det var derfor aftalt med Frans
Rasmussen, at han fik de resterende penge efter påske, hvor CDJ var kommet hjem, så der
kunne "komme besked fra kontorchefen".

Af referat af møde i SØS-regnskabsgruppen 22. juni 1999 fremgår af pkt. 6, at gruppen har
drøftet regnskabsopfølgning, og BJB har påpeget, at en regnskabsanalyse forudsætter, at de
nødvendige informationer er til stede, og at tilstrækkelige hjælpesystemer udvikles. Gruppen
aftalte, at den første regnskabsopfølgning skal udarbejdes af følgegruppen i fællesskab. Det
fremgår videre, at der kræves budgettering på bærer, artskonti og periode, og at der kun kan
udarbejdes likviditetsbudgetter, hvis udgifterne er periodiserede. ANM ville kontakte CDJ, og
SE kontakte Poul Juel Lauridsen vedrørende DNK.

I et referat af regnskabsgruppens møde den 6. oktober 1999 anføres:

" Regnskabsgruppen vil fremover, med udgangspunkt i det konsoliderede regn-
skab, månedligt skulle udarbejde en analyse af fællesfondens regnskab samt en
regnskabsopfølgning for Kirkeministeriet. Der vil være forskel på den måned-
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lige, kvartalsvise og halvårlige opfølgning. Regnskabsopfølgningen vil bl.a. in-
deholde en række nøgletal. Eksempler på nøgletal er vedlagt referatet.

Herudover skal regnskabsgruppen hver måned udarbejde en teknisk gennem-
gang af regnskaberne. I den forbindelse vil regnskabsgruppen bl.a. undersøge,
om
• balancerer regnskaberne?
• konteres/bogføres der i overensstemmelse med forskrifterne?
• bogføres udgifterne rettidigt?
• konteres/bogføres der ens?
• er der behov for justering af forskrifterne?

Resultatet af den tekniske gennemgang af regnskaberne sendes via ministeriet
til stiftskassererne."

Af et mødereferat af møde den 23. november 1999 fremgår, at funktionaliteten i det konsoli-
derede regnskab har været afprøvet, og at BJB vil anmode Heidi Bergman om at udskrive
budgetrapporter til brug for opfølgningen.

2000

I en skrivelse af 23. december 1998 bad ministeriet stiftsøvrighederne indsende overslag over
behov for likviditet for år 2000 inden den 15. oktober 1999. Anmodningen var indsat i en
skrivelse, der samtidig var en anmodning om stiftsmyndighedernes fremsendelse af budget-
forslag for år 2000, som skulle være ministeriet i hænde senest 15. marts 1999.

På sagen foreligger et svar af 2. december 1999 fra Roskilde Stiftsøvrighed, hvor man med-
deler et forventet likviditetsoverskud på 23 mio. kr. på fællesfondens budget for 2000. Over-
skuddet kunne fordeles med 1/4 i hvert kvartal.

Den 13. oktober 1999 meddelte Ålborg Stift sin likviditetsstatus for 2000.

Lolland-Falsters Stift oplyste i en skrivelse af 21. januar 2000 (med reference til et brev fra
ministeriet af 19. december 1997, j.nr. 0131-1/95), at det samlede likviditetsbehov forvente-
des at udgøre 140 mio. kr. Beløbet var fordelt med 20 mio. kr. vedrørende stiftets eget budget,
97 mio. kr. vedrørende Kirkeministeriets udgifter og 23 mio. kr., som vedrørte hensættelser på
anmeldte, men endnu ikke udbetalte erstatninger i 1999 vedrørende forsikringsordningen. Det
anføres, at fordelingen af likviditetsbehovet på de enkelte kvartaler blev vanskeliggjort af, at
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Kirkeministeriets udgifter ikke var periodiserede, men erfaringen fra 1999 viste, at det største
likviditetsbehov opstod i 1. kvartal.

Herefter foreslog stiftet følgende fordeling:

1. kvartal kr. 75 mio.
2. kvartal kr. 20 mio.
3. kvartal kr. 75 mio.
4. kvartal kr. 20 mio.

Det anførtes, at beløbet i 1. kvartal skulle fratrækkes allerede modtagne 20. mio. kr.

Det er herefter med håndskrift påført:

" Overførsel udmeldt fra KM 18.02.00
38 mio.
39 mio.
24 mio.
19 mio."

De af ministeriet udmeldte tal udgjorde således i alt 120 mio., hvilket samlet svarede til stif-
tets oplysninger, men med en anden fordeling.

Inden ministeriet udsendte anmodninger om likviditetsoverførsler til stifterne, fremsendte
ministeriet tre anmodninger af 7. januar 2000 til stiftsøvrighederne for København, Helsingør
og Fyens Stift om ekstraordinære overførsler af i alt 20 mio. kr.

Af mødeindkaldelse til møde den 14. januar 2000 i SØS-regnskabsgruppen anføres om regn-
skabsanalysen bl.a.:

" Formålet med analysen bør være at beskrive forhold ved regnskabet, 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."

Af mødereferatet fremgår, at regnskabsgruppen er enig om, at det ikke er muligt at foretage en
regnskabsanalyse, før der er klarhed over, hvilket budget der skal tages udgangspunkt i. ANM
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søger at arrangere et møde mellem Carsten Dalsgaard, ANM og SE for at få klarhed over
budgettet for 2000.

Den 12. februar 2000 modtog Kirkeministeriet Viborg Stiftsøvrigheds indberetning om likvi-
ditet for 2000.

Den 18. februar 2000 udsendte Kirkeministeriet anmodninger om likviditetsoverførsler for
hele 2000 til Københavns, Helsingør, Roskilde, Fyens, Århus, Ribe, Haderslev og Viborg
Stifter, i alt ca. 120,5 mio. kr. Der var fastsat betalingsmåneder for differentierede beløb.

Efter den generelle udmelding bad Kirkeministeriet om i alt 8 ekstraordinære likviditetsover-
førsler - de fleste i oktober måned - for i alt kr. 28 mio. kr.

I regnskabsrapporteringen af 31. maj om det konsoliderede regnskab pr. 30. april 2000 er der
medtaget en likviditetsvurdering, og det anføres:

" Fællesfondens likviditet vurderes at være tilstrækkelig, men egenkapitalen
ekskl. ejendomme og projekter er negativ."

En tilsvarende likviditetsrapportering fortsætter i resten af 2000, og om året som helhed anfø-
res:

" Nettokassebeholdningen og egenkapital ekskl. ejendomme og projekter er ne-
gativ, men fællesfondens likviditet inkl. reservefonden og urealiseret kursge-
vinst vurderes fortsat at være tilstrækkelig."

I referat af regnskabsgruppemøde den 26. juli 2000 anføres om IT-budget under pkt. 3:

"ANM oplyste, at budgetopfølgningen skal tage udgangspunkt i det af TSF oply-
ste budget".

I en skrivelse af 10. oktober 2000 beklagede Haderslev Stift sig over likviditetssituationen og
forventede et underskud i fællesfonden. Desuden gjorde Haderslev Stift opmærksom på, at
der allerede i betydeligt omfang var disponeret ved udlån fra stiftsmidlerne.

2001

Kirkeministeriet modtog en opgørelse af 5. oktober 2000 fra Ribe Stift med henvisning til
"forskrifternes bestemmelser, afsnit 8, pkt. 4", om den likviditet, stiftet kunne undvære i 2001.
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Anette Meinskar påtegnede den 21. februar 2001, at dokumentet ikke skulle besvares, "idet
udmeldingerne om likviditet er blevet forsinket og først afgår i indeværende uge".

Forud for denne ekspedition havde Lolland-Falsters Stift i et brev af 4. januar 2001 opgjort
det samlede likviditetsbehov til 150 mio. kr. Heraf udgjorde posterne drift DNK, SØS, FLØS,
PUK m.m. 46,6 mio. kr., og posten etablering DNK 37,7 mio. kr. Forsikringsordningen blev
sat til 35 mio. kr. Stiftet foreslog en fordeling med 29 mio. kr. i januar og 11 mio. kr. i de re-
sterende måneder.

Kirkeministeriet udsendte den 18. januar 2001 en anmodning til stifterne om senest 25. januar
2001 at indsende opgørelse over stifternes likviditetsbehov for 2001 fordelt pr. måned. Det
blev præciseret, at stifterne skulle påregne første overførsel primo februar 2001.

I sagens dokumenter findes tilbagemeldinger fra enkelte stifter. Tre stifter kunne samlet stille
90,5 mio. kr. til rådighed, heraf Helsingør med 60 mio. kr.

Den 23. januar 2001 udsendte Anette Meinskar en e-mail til alle stiftskasserere om, at det
endnu ville vare noget tid, inden "udmeldingerne om ekstraordinære tilskud til nedsættelse af
den kirkelige ligning foreligger". Anmodningerne om indberetning af likviditetsbehov blev
opretholdt med forslag om, at sidste års udmelding om ekstraordinære tilskud blev lagt til
grund.

Ålborg Stifts tilbagemelding skete som en besvarelse af denne e-mail med et samlet likvidi-
tetsbehov på 5,2 mio. kr.

Den 25. januar 2001 modtog ministeriet Københavns Stifts besvarelse, der viste et samlet li-
kviditetsoverskud på 15,44 mio. kr. for 2001.

Den 25. januar 2001 modtog ministeriet Haderslev Stifts tilsvarende opgørelse, der udviste et
samlet likviditetsbehov på 7,2 mio. kr. for 2001.

Den 26. januar 2001 bad Kirkeministeriet Roskilde Stift overføre 5 mio. kr. til Lolland-
Falsters Stift. Samme dato bad ministeriet Københavns Stift overføre 1 mio. kr. til Lolland-
Falsters Stift.

26. januar 2001 modtog ministeriet Fyens Stifts oplysninger om likviditetsbehov, der på års-
basis viste et mindre samlet overskud.
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Århus Stift kom med en tilbagemelding den 28. januar 2001, der viste et betydeligt underskud
på i alt godt 37 mio. kr.

I en e-mail af 14. februar 2001 til Frans Rasmussen, Lolland-Falsters Stift, anførte Anette
Meinskar, at hun havde bedt "Bjarne" (formentlig Burchardt) om at udfærdige et oplæg til
likviditetsoverførsler. Frans Rasmussen svarede, at det også var hårdt påkrævet, da han nu
igen var i minus i fællesfonden på ca. 2 mio. kr. og derfor gerne ville have fremskyndet over-
førslerne.

Samme dag oplyste Frans Rasmussen, at han senere på dagen havde modtaget yderligere
fakturaer fra PLS vedrørende oktober og december 2000 for i alt 2,5 mio. kr., som han på
grund af likviditetsmangel ikke kunne betale, selvom de for længst var forfaldne.

Anette Meinskar svarede, at de generelle betalingsplaner vedrørende likviditetsoverførsel ville
blive udsendt til stifterne i den følgende uge.

I en note af 22. februar 2001 anførte Anette Meinskar, at hun 20. februar 2001 havde oplyst
over for Viborg Stift, at det ikke var nødvendigt at foretage indberetning vedrørende likviditet
for 2001.

Den 16. februar 2001 fremsendte Bjarne Burchardt en e-mail til Anette Meinskar med kom-
mentarer og forslag til likviditetsfordelingsbudget. Bjarne Burchardt anførte en del korrektio-
ner til stifternes egne oplysninger. I en note anførte han:

" Haderslev: De beder om at få inddækket tidligere års underskud m.m. Hvis det
skulle gøres, skal der til eksempel sendes yderligere kr. 17,633 mill. til Århus,
og jeg skulle bede om at få kr. 4,782 mill. Alle stifter er i underskud bortset fra
København og Helsingør. Haderslevs budgetter har tidligere vist underskud på
nogle mill., men facit er endt med positiv. Så jeg mener ikke p.t., at det er nød-
vendigt at sende penge til Haderslev."

Anette Meinskar påtegnede 28. februar 2001: "Dette forslag er anvendt til fordeling af likvi-
ditet til stifterne."

Kirkeministeriet, Anette Meinskar, udsendte den 22. februar 2001 anmodninger om likvidi-
tetsoverførsler og fordeling heraf over året.

Ribe Stift skulle overføre 8,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. til Lolland-Falsters Stift i oktober.
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Helsingør Stift skulle overføre 4 mio. kr. til Lolland-Falsters Stift den 1. marts 2001, 4 mio.
kr. 7. marts 2001 og herefter 5 mio. kr. i april og 7 mio. kr. hver måned i resten af årets måne-
der.

Københavns Stift skulle ved udgangen af februar overføre 3,5 mio. kr. til Lolland-Falsters
Stift og herefter i alt 18,5 mio. kr. fordelt over året til Lolland-Falsters Stift med 3 mio. kr. i
april og 2 mio. kr.  hver måned resten af året bortset fra oktober med 1,5 mio. kr.

Roskilde Stift blev bedt om at overføre 17 mio. kr. resten af året med 2 mio. kr. til Lolland-
Falsters Stift med 2 mio. kr. om måneden, dog 1 mio. kr. i oktober.

Fyens Stift blev anmodet om at overføre 1 mio. kr. til Lolland-Falsters Stift primo april.

I skrivelser af 5. april 2001 bad Kirkeministeriet Københavns Stift overføre 1 mio. kr. til Lol-
land-Falsters Stift, Helsingør Stift 10 mio. kr. til Lolland-Falsters Stift og Roskilde Stift 3
mio. kr. til Lolland-Falsters Stift. Alle overførsler skulle ske "primo" april 2001.

I en skrivelse (formentlig af 6. april) bad Kirkeministeriet Fyens Stift overføre 1 mio. kr. til
Lolland-Falsters Stift.

I en e-mail af 30. april 2001 fra Frans Rasmussen til Steffen Brunés med kopi til Carsten
Dalsgaard Jørgensen, Anette Meinskar og Torben Stærgaard anførte Frans Rasmussen, at han
ikke havde likviditet til at betale fakturaer fra HP på i alt 6.284.891,74 kr. (acontobetaling på
5 mio. kr., som ministeriet bad Frans Rasmussen betale samme dag). Først 10. maj ville stiftet
modtage 12 mio. kr. i tilskud fra andre stifter.

Torben Stærgaard svarede, at:

" De fremsendte fakturaer repræsenterer for en stor dels vedkommende en læn-
gerevarende diskussion med HP om betalinger i det hele taget. Det beløb der i
sidste ende er tilbageholdt (de 1,2 mio.) repræsenterer ca. det beløb, som HP
skal kreditere Kirkeministeriet."

I SØS-regnskabsgruppens mødeindkaldelse til møde den 22. august 2001 anføres til dagsor-
denens pkt. 10:

" 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 fælles-
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fonden en negativ kassebeholdning, og det er reelt reservefonden, urealiseret
kursgevinst, der udgør kassebeholdningen. Det optagne lån strækker kassebe-
holdningens formåen. Men lånet er snart færdigudbetalt efter 1. halvår. Derfor
synes jeg, at 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-afgifter med for-
faldstidspunkter, at man på alle øvrige fællesudgifter udarbejde oversigt over
beløbstørrelse og forfaldstidspunkter osv.

Det har været vanskeligt for Viborg at disponere, og det er fortsat vanskeligt
for Lolland-Falster at disponere over stiftsmidlerne, når man ikke præcis ved,
hvornår udgifterne forfalder og LF f.eks. skal bruge stiftsmidler til midlertidig
finansiering af kassebeholdningen i fællesfonden. Ålborg har i øvrigt i indtil 1
år lånt Viborg kr. 12,5 mio. stiftsmidler. Hvordan dækkes likviditetsbehovet i
andet halvår 2001 i fællesfonden?

Selvforsikring i 2000 bliver 10 mio. større end bogført i regnskabet 2000. Det
giver en merudgift i 2001 på kr. 10 mill.

Det er så tredje år, hvor forsikringerne (formentlig) bliver dyrere end budgette-
ret.

Vi kender ikke likviditeten i fællesfonden pr. 30. juni, men jeg skyder på, at
den er blevet forringet siden maj.

Alt i alt fører det frem til, regnskabsgruppen klart må pointere i kommentarer
til konsoliderede regnskaber, at det går dårligt i fællesfondens regnskab, og at
det er på tide, at der bliver hanket alvorligt op og man ser længere ud i fremti-
den 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."

Herefter er dagsordenen tilføjet følgende:

" Bemærkning: Et er at give råde, noget andet er at bruge råd. Regnskabsopfølg-
ningen viser med al tydelighed, at manglende driftsbudget for IT-projekterne
har store konsekvenser for landskirkeskatten, regnskaberne og likviditeten. Af
hensyn til fællesfondens regnskaber bør regnskabsgruppen derfor anbefale, at
der udarbejdes bedre driftsbudgetter for IT-projekterne."
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I mødereferatet er der til pkt. 10 anført:

" 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.

Der udskrives en budgetrapport 2001-2 til næste møde."

I fremsendelsesmailen af 20. september 2001 vedrørende regnskabsrapportering for august
2001 anføres bl.a. (denne e-mail er sendt til Carsten Dalsgaard Jørgensen):

" Kære Carsten

Vedlagt fremsendes regnskabsgruppens regnskabsopfølgning pr. august 2001.

Jeg skal ikke undlade at gøre dig opmærksom på, at regnskabsgruppen er end-
og meget bekymret for udviklingen i fællesfondens perioderegnskaber. Vi for-
venter, 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."

I oktober måned hjalp Bjarne Burchardt Carsten Dalsgaard Jørgensen og Arne Kjær med for-
slag til likviditetshjælp til Viborg Stift. Forslaget gik ud på, at Roskilde Stift overførte 4 mio.
kr. og Haderslev 1 mio. kr. til Viborg. Herefter anførte Bjarne Burchardt:

" Jeg er ikke opdateret på, om Roskilde og Haderslev om andre overførsler, der
kunne vanskeliggøre disse. Ellers må Fyn og Ribe aflevere hver kr. 1 mill.

Kassebeholdninger er efterhånden små, og der skal jo også være penge til be-
taling af renter til december terminen."
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I skrivelser af 30. oktober 2001 blev denne beslutning effektueret med varsel "i løbet af no-
vember måned".

I en budgetopfølgningsrapport af 25. oktober 2001 anføres i Søren Eriksens følgemail:

" Kære alle: Vedlagt fremsendes regnskabsgruppens regnskabsopfølgning for
september 2001.

Efter aftale med Carsten sendes opfølgningen direkte til Steffen Brunés, Ras-
mus Paaske Larsen og Torben Stærgaard.

Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at regnskabsgruppen er endog
meget bekymret for udviklingen i fællesfondens perioderegnskaber. Vi for-
venter, 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."

Under "Sammenfatning" anføres:

" Det er vurderingen, at årsregnskabet inkl. låneoptagelsen på 55 mio. kr. vil ud-
vise et driftsunderskud på ca. 30 mio. kr. svarende til et underskud på ca. 47
mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 17,3 mio. kr. Det må således
forventes, at fællesfondens overførte driftsunderskud fra sidste år på 71,8 mio.
kr. vil vokse til ca. 100 mio. kr. ved udgangen af indeværende regnskabsår. Et
underskud i denne størrelsesorden vil ikke kunne finansieres alene med leve-
randørgæld og fællesfondens egne midler i reservefonden og urealiserede kurs-
gevinster m.v."

Under Kirkeministeriets udgiftsposter anføres som konklusion:

" Det er vurderingen, at Kirkeministeriets aktiviteter vil udvise et overforbrug på
ca. 51 mio. kr. i forhold til budgettet."

I regnskabsrapporten af 21. november 2001 vedrørende det konsoliderede regnskab pr. 31.
oktober 2001 anføres bl.a., "at der er tale om et stort overforbrug, der hidrører fra IT-projekter
samt finansiering, og det anføres, at kassebeholdningen burde være øget med 26,5 mio. kr.
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som følge af låneoptagelse, men kassebeholdningen er kun steget 10,0 mio. som følge af det
ikke budgetlagte overforbrug."

I alle budgetopfølgningsrapporter for 2001 anføres det, at egenkapitalen er negativ ekskl.
ejendomme, og at fællesfondens likviditet inklusive reservefonden og urealiseret kursgevinst
skønnes at være i underkanten.

I en sammenfattende rapport for 2001 dateret 7. januar 2002 anføres under "Sammenfatning":

" Det er vurderingen, at årsregnskabet inkl. låneoptagelsen på 55 mio. kr. vil
udvise et driftsunderskud på ca. 13 mio. kr. svarende til et underskud på ca. 30
mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 17,3 mio. kr. Det må således
forventes, at fællesfondens overførte driftsunderskud fra sidste år på 71,8 mio.
kr. vil vokse til ca. 84,8 mio. kr. ved udgangen af indeværende regnskabsår. Et
underskud i denne størrelsesorden vil ikke kunne finansieres alene med leve-
randørgæld og fællesfondens egne midler i reservefonden og urealiserede
kursgevinster m.v.

Ovennævnte vurdering af det forventede årsresultat forudsætter, at der i inde-
værende regnskabsår bogføres/faktureres 19,663 mio. kr. til indtægt vedr. af-
holdte IT-udgifter."

Der anføres tilsvarende om Kirkeministeriets poster som anført ovenfor.

I regnskabsopfølgningen af 9. april 2002 for årsregnskabet for 2001 anføres afslutningsvis:

"Fællesfonden kan få store likviditetsproblemer i 2002."

2002

I slutningen af 2001 og i begyndelsen af 2002 modtog Kirkeministeriet indberetninger fra
stifterne med oplysninger om forventet likviditetsbehov.

Den 17. oktober 2001 meddelte Ribe Stift en samlet overskudslikviditet på 8 mio. kr. med
fordeling til udbetaling i begyndelsen af årets fire kvartaler med 1 mio., 2 mio., 2 mio. og
3 mio. kr.

Fyens Stift oplyste et likviditetsbudget pr. 15. oktober 2001 med en samlet overskudslikviditet
på godt 6 mio. kr.
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Helsingør Stift meddelte den 18. oktober 2001, at man gennemgående ville have en overskud-
slikviditet på 6 mio. kr. pr. måned, men at egenkapitalen ville blive negativ, hvis beløbet var
større, og at 6 mio. kr. om måneden ville give en stram likviditet.

Københavns Stift meddelte et samlet overskud på 21,8 mio. kr.

Lolland-Falsters Stift meddelte i en skrivelse af 13. december 2001 et samlet behov på kr. 157
mio., hvoraf posterne drift DNK, SØS, FLØS, PUK m.m. udgjorde 47 mio. kr., etablering
DNK 20 mio. kr. og datatransmission 10 mio. kr. Stiftet anmodede om, at der i januar blev
overført 25 mio. kr., og i hver af de resterende måneder 12 mio. kr.

Ålborg Stift meddelte i en e-mail af 9. januar 2002 et samlet underskud på 6,4 mio. kr.

Roskilde Stift meddelte et samlet overskud i et likviditetsbudget pr. 7. januar 2002 på 30,8
mio. kr.

Århus Stift meddelte i et budget pr. 7. januar 2002 et samlet underskud på 4,56 mio. kr.

Haderslev Stift meddelte i en skrivelse af 9. januar 2002 et forventet overskud for 2002 på 2,3
mio. kr.

Viborg Stift meddelte et likviditetsbudget pr. 15. januar 2002 med et samlet likviditetsover-
førselsbehov på 13,6 mio. kr.

I en e-mail af 18. februar 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex anføres:

" I henhold til telefonsamtale kan jeg meddele, at jeg skal bruge 37 mio. lige nu
og her for at betale forsikringspræmien til Alm. Brand + de regninger, jeg har
liggende.

Jeg vil derfor foreslå, at jeg får overført 37 mio. nu og herefter 12 mio. hver
måned den resterende del af året f.g. 1.3.

Med venlig hilsen Frans."

I en e-mail af 20. februar 2002 bad Rasmus Rex en række stifter overføre i alt 36,5 mio. kr. til
Lolland-Falsters Stift. Beløbet fordelte sig således:
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Haderslev 2,3 mio. kr.
København 2,0 mio. kr.
Helsingør 14,5 mio. kr.
Roskilde 9,0 mio. kr.
Fyn 3,7 mio. kr.
Ribe 5,0 mio. kr.

Betalingsanmodningen skulle udføres "så hurtigt som muligt".

I tekstdelen anførte Rasmus Rex bl.a.:

" Som det måske vil være jer bekendt, stander Lolland-Falsters Stift i våde m.h.t.
likviditet efter årsskiftet.

Jeg har foretaget nogle sonderinger og er bekendt med, at flere af jer er under-
givet stram likviditet i øjeblikket, og jeg vil senere vende tilbage med en gen-
nemarbejdet overførselsplan.

…

Jeg bemærker, at dette ikke vil dække Lolland-Falsters likviditetsbehov, lige-
som andre stifter som følge heraf vil kunne komme "under vandoverfladen"."

I en e-mail korrespondance afviklet 21. februar 2002 vises et forløb, hvor Kirkeministeriet
forespørger til konkrete fakturaer fra VM-Data. Lolland-Falsters Stift svarer, at man ikke er i
besiddelse af disse fakturaer (underforstået befinder de sig stadig i Kirkeministeriet), ligesom
betalingen af visse PostDanmark fakturaer bliver diskuteret.

Det endte med, at Frans Rasmussen accepterede at betale den ene PostDanmark faktura sam-
me dag med bemærkningen:

"OK, så gør jeg det - det er jo en ordre."

I en e-mail til alle stifter afsendt 19. marts 2002 bad Rasmus Rex om "snarest  belejligt" at
foretage overførsler med følgende beløb:

Århus 3,0 mio. kr. til Viborg

København 1,0 mio. kr. til Lolland-Falster
1,0 mio. kr. til Ålborg
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Helsingør 6,0 mio.kr. til Lolland-Falster

Roskilde 3,5 mio. kr. til Lolland-Falster

I en e-mail af 19. marts 2002 anførte Torben Stærgaard til Frans Rasmussen:

"Jeg sendte fredag den 8. marts en anvisning vedr. ICL på i alt 1.242.424,46 kr.
- kan du sige noget om, hvornår den betales. Med venlig hilsen Torben"

Frans Rasmussen svarede samme dag:

" Kære Torben

Jeg har ikke modtaget nogen regning fra ICL på nævnte beløb. Jeg har en reg-
ning på 70.656,25 kr. fra ICL, men ifølge mit bogholderi har vi et tilgodeha-
vende hos ICL på 584.971,09 kr.

Yderligere kan oplyses, at jeg har regninger fra KM liggende til et samlet beløb
på ca. kr. 7.400.000. Regningerne er modtaget her den 5. marts, men hvornår
disse kan betales afhænger af, hvornår jeg får tilført yderligere likviditet. Jeg
har netop i dag modtaget meddelelser om, at der bliver overført 10,5 mio. kr.
fra andre stifter inden for ca. 1 uge, men da jeg i øjeblikket har et minus på 4,1
mio. kr., og har regninger, der vedrører stiftet på ca. 6,0 mio. kr., som alle skal
betales primo april, kan jeg ikke sige, hvornår regningerne fra KM bliver be-
talt.

Med venlig hilsen Frans."

 I en e-mail af 20. marts 2002 anførte Frans Rasmussen til Rasmus Rex:

" Kære Rasmus

Tak for pengene. Problemet er bare at de 10,5 mio. batter som en skrædder i
helvede.

Før overførslerne har jeg et minus i kassebeholdningen på 4,1 mio. Dernæst har
jeg regninger liggende fra Kirkeministeriet på ca. 8 mio. Så har jeg regninger,
som vedrører LF-stift på ca. 5,8 mio. (bl.a. tilskud til kommunerne), som skal
betales ultimo marts og primo april. (Regningerne fra KM er som sædvanlig
for længst forfaldne). Dvs. jeg efter at have fået de 10,5 mio. ender med et un-
derskud primo april på ca. 7,4 mio.
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Dette betyder, at regningerne fra KM ikke bliver betalt, før jeg får tilført yder-
ligere likviditet, idet jeg først og fremmest må betale vore regninger.

Så, kære Rasmus, jeg tror du bliver nødt til at finde støvsugeren frem igen.

Kærlig hilsen Frans"

Bjarne Burchardt, Ribe Stift, var kopieret på den anførte e-mail og reagerede ca. en halv time
senere med følgende meddelelse:

" Kære alle

Så vidt jeg kan se ud af tallene og min vurdering for omkostningerne, vil alle
stifter stort set være i 0, dvs. 6 stifter vil have negativ fællesfond ultimo marts.
Så plejer der godt nok at komme lidt forudbetalt kirkeskat.

Den 2. april kommer der så ny kirkeskat samt renter af obligationer. Men det
må heller ikke glemmes, at den 11. juni skal der betales kirkerenter.

I går havde vi stiftskasserermøde og Frank Menzel nævnte, at København hav-
de negativ fællesfond. Det passer godt nok ikke, men han er blevet bedt om at
overføre kr. 2 mill., og så er der lige til præsteløn og formentlig boligbidrag.
Men han har ikke betalt noget til Færøerne endnu, og døvekirken/menigheden,
så når finansloven er på plads, skal han formentlig primo april overføre 6 mill.
til disse formål, og dem har han ikke!!!!

Så ud over det der skal findes til Lolland-Falster, skal der også findes 6 mill. til
København.

Der er en hurdle nu og der kommer een igen 11. juni.

Mvh
Bjarne Burchardt"

I en e-mail af 21. marts 2003 til alle stifter bad Rasmus Rex på ny om likviditetsoverførsler til
Lolland-Falsters Stift med følgende beløb:

København 3,0 mio. kr.
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Helsingør 6,5 mio. kr.
Roskilde 2,5 mio. kr.

I en e-mail af 12. april 2002 til Rasmus Rex anførte Frans Rasmussen:

" Kære Rasmus

Jeg har nu fået betalt de regninger fra KM som jeg fik i begyndelsen af marts
måned (ca 7 mio.). Dette har medført, at min kassebeholdning nu igen er 0 ef-
ter jeg har modtaget de seneste overførsler primo april.

I går og i dag har jeg modtaget en ny stak regninger fra KM på i alt 5,2 mio. og
disse kan jeg ikke betale før jeg får tilført yderligere likviditet. Yderligere kan
jeg se at det går stærkt med udbetalinger vedr. forsikringsordningen - de sidste
to måneder er der udbetalt erstatninger for 2 mio. hver måned og denne tendens
tror jeg desværre fortsætter året ud.

Jeg vil derfor gerne have fremskyndet overførslerne til mig hurtigst muligt og
jeg er bange for, at de 12 mio. som jeg skal bruge hver måned i henhold til mit
likviditetsoverslag desværre ikke rækker året ud."

I en e-mail af 16. april 2002 til Rasmus Rex oplyste Frans Rasmussen, at han den 16. april
havde modtaget yderligere regninger fra IT-Kontoret for i alt 6,6 mio. kr. De vedrørte alle
TeleDanmark afgifter for ISDN og ADSL for 2001.

Frans Rasmussen oplyste, at han nu havde regninger liggende for 11,8 mio. kr., der ikke kun-
ne betales, før han fik tilført likviditet. Frans Rasmussen afsluttede således:

" Jeg har nu meget svært ved at sige, hvor stort mit likviditetsbehov er, idet der
jo tilsyneladende hele tiden dukker nye lig frem af lasten, men de 12 mio. ræk-
ker i hvert fald ingen steder længere og jeg ved heller ikke hvornår der kommer
en ny sending regninger fra IT-Kontoret."

Af en e-mail af 23. april 2002 fra Rasmus Rex til Københavns Stift fremgår, at Københavns
Stift den 22. april 2002 på grundlag af telefonisk anmodning har overført 2,7 mio. til Lolland-
Falsters Stift.

I en e-mail af 2. maj 2002 bad Rasmus Rex Helsingør Stift snarest belejligt overføre 6,5 mio.
kr. til Lolland-Falsters Stift.
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Tilsvarende anmodning blev sendt samme dag til Københavns Stift om overførsel af 1,4 mio.
kr. til Lolland-Falsters Stift.

7. maj 2002 sendte Frans Rasmussen en e-mail til Carsten Dalsgaard Jørgensen med kopi til
Rasmus Rex og Torben Stærgaard med oplysning om, at TDC nu rykkede for de 6,6 mio. kr.,
der skyldtes for 2001. Frans Rasmussen oplyste, at han ikke kunne gøre andet end at henvise
TDC til ministeriet.

I e-mails af 7. maj 2002 bad Rasmus Rex om overførsel af 1,5 mio. fra hvert af stifterne Ha-
derslev, København, Helsingør, Roskilde, Fyn, Ålborg, Viborg, Århus og Ribe.

I SØS-regnskabsgruppens budgetopfølgningsrapport af 29. maj 2002 om det konsoliderede
regnskab pr. 30. april 2002 anføres:

" Den likvide kassebeholdning er faldet væsentlig bl.a. som følge af

• Højere forsikringspræmie på ca. 14 mio. kr. der forfaldt i januar
• Nedbringelse af forsikringshensættelser med ca. 8,5  mio. kr.
• Betaling af IT-udgifter på ca. 15-20 mio. kr. vedr. 2001
• Stifternes omlægning af obligationsbeholdningerne ved anskaffelse af ob-

ligationer over pari. Urealiseret kursgevinst er således faldet med 7,5 mio.
fra 11,427 mio. kr. til 3,846 mio. kr.

Det er vurderingen, at nettokassebeholdningen skal være positiv og af en bety-
delig størrelse."

Om aktiver og passiver anføres:

" Det bemærkes, at skyldige leasing-forpligtelser ikke er bogført i status.

Statusopgørelsen viser endvidere,

• at likviditetsbeholdningen er mindre end den kortfristede gæld
• at fællesfondens driftsbeholdning "består" af reservefonden plus realisere-

de kursgevinster
• at reservefonden ikke er tilstede og reserveret til sit formål
• at fællesfondens gæld er 150,957 mio. kr. større end aktiverne, hvortil

kommer leasing-forpligtelser."
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I opfølgningen af 28. juni 2002 anføres de samme punkter med nogle korrektioner for talud-
viklingen.

I en e-mail af 30. maj 2002 oplyste Frans Rasmussen til Rasmus Rex, at han for juni måned
ud over 6,7 mio. kr., som var øremærket til HP, skulle bruge 10 mio. kr. Frans Rasmussen tog
forbehold for yderligere IT-regninger fra Kirkeministeriet.

Den 30. maj 2002 bad Rasmus Rex herefter i en e-mail til en række stifter om at overføre be-
løb til Lolland-Falster:

København: 1,0 mio. kr.
Helsingør: 8,0 mio. kr.
Roskilde: 1,6 mio. kr.
Fyn: 2,9 mio. kr.
Ålborg: 1,0 mio. kr.
Viborg: 1,0 mio. kr.
Århus: 1,75 mio. kr.
Ribe: 1,0 mio. kr.
Haderslev 1,0 mio. kr.

Denne overførsel skulle ske inden månedsskiftet maj/juni (hvilket var en dags frist). En kopi
af denne e-mail blev videresendt af Rasmus Rex til Torben Stærgaard og Rasmus Paaske med
kopi til Frans Rasmussen, Steffen Brunés og Carsten Dalsgaard Jørgensen. Rasmus Rex oply-
ste, at med disse overførsler var der dækning for en regning på 6,7 mio. kr. til HP samt IT-
regninger på 3,079 mio. kr., der endnu ikke var sendt til Frans Rasmussen.

Den 17. juni 2002 fremsendte Frans Rasmussen på ny en e-mail til Rasmus Rex med kopi til
Carsten Dalsgaard Jørgensen med en nærmere opgørelse af likviditetsbehovet. Efter en gen-
nemgang af en række kendte poster konkluderede Frans Rasmussen, at der hurtigst muligt
skulle overføres 5 mio. kr., og primo juli skulle overføres yderligere 15 mio. kr.

I en række e-mails af 4. juli 2002 fra Rasmus Rex til en række stifter blev der dels kvitteret
for overførsler, der fandt sted telefonisk (21. juni 2002 med 6 mio. kr. fra Københavns Stift til
Lolland-Falsters Stift), samt anmodet om overførsel senest fredag 5. juli af yderligere beløb til
Lolland-Falsters Stift. Det drejer sig om Københavns Stift med 6,5 mio. kr., Helsingør Stift
med 7,5 mio. kr., Haderslev Stift med 1,0 mio. kr., Fyens Stift med 1,5 mio. kr., Århus Stift
med 4,0 mio. kr. og Ribe Stift med 1,5 mio. kr.
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Samtidig, dvs. 4. juli 2002, fremsendte Rasmus Rex til stiftsøvrigheden i Lolland-Falsters
Stift følgende e-mail:

" Til Stiftsøvrigheden

Kirkeministeriet har, som det vil være stiftsadministrationen bekendt, frem-
sendt forfaldne regninger fra TDC og Nordea Finans lydende på henholdsvis
10.370.100 og 7.706.000.

På given foranledning skal man meddele, at betalingen af de nævnte regninger
skal sikres absolut førsteprioritet efter den likviditetsforbedring, som d.d. er
foranstaltet tilvejebragt via overførsler af fællesfonden senest i morgen fredag
den 5. juli d.å. fra en række stifter til Lolland-Falsters Stift."

I en skrivelse af 22. juli 2002 til Kirkeministeriet oplyste Haderslev Stift, at det oprindeligt
budgetterede driftsoverskud for 2002 bl.a. efter ikke budgetterede driftstilskud på 10 mio. kr.
til Viborg, Ålborg og Lolland-Falsters stifter nu forventedes at føre til driftsunderskud på godt
7,5 mio. kr., hvorfor stiftet bad om et driftstilskud på 4 mio. kr. for resten af året.

I budgetopfølgningen af 27. august 2002 med det konsoliderede regnskab pr. 30. juni 2002 er
der på grund af bogføring af udgifter vedrørende tidligere perioder foretaget en ekstraordinær
regnskabsopfølgning. Fællesfondens IT-leasing-forpligtelser på 82,319 mio. kr. er nu medta-
get i opgørelsen.

Om kassebeholdningen anføres:

"Den likvide kassebeholdning er faldet væsentlig bl.a. som følge af

• Højere forsikringspræmie på ca. 14 mio. kr. der forfaldt i januar
• Nedbringelse af forsikringshensættelser med ca. 10,391  mio. kr.
• Betaling af IT-udgifter på ca. 24 mio. kr. vedr. 2001
• En hurtigere bilagsflow i Kirkeministeriet
• Stifternes omlægning af obligationsbeholdningerne ved anskaffelse af ob-

ligationer over pari. Urealiseret kursgevinst er således faldet med 17,669
mio. fra minus 11,884 mio. kr. til 5,786 mio. kr.

Det er vurderingen, at nettokassebeholdningen skal være positiv og af en bety-
delig størrelse."
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Om statusopgørelsen anføres:

" ? at kassebeholdningen ikke er tilstede (negativ)
? at reservefonden ikke er tilstede og reserveret til sit formål
? at forsikringshensættelser ikke er tilstede
? at den bundne egenkapital ikke er tilstede
? at urealiseret kursgevinst nu er et urealiseret kurstab
? at både den kortfristede og den langfristede gæld er større end aktiverne
? at fællesfondens gæld er 298,886 mio. kr. større end aktiverne.

Det er vurderingen, at udviklingen i statusposterne er stærkt betænkelig."

I en e-mail af 29. august 2002 til Rasmus Rex anførte Frans Rasmussen:

" Velkommen tilbage fra ferie og sygdom. Jeg håber du er frisk igen - her kom-
mer nemlig den månedligt tilbagevendende opgave, nemlig at skaffe likviditet
til mig.

Jeg har opgjort mit likviditetsbehov for september måned og skal venligst bede
dig sørge for tilførsel af 18 mio. primo september … ".

Frans Rasmussen oplyste, at de 18 mio. kr. bestod af underskud i Lolland-Falsters Stifts fæl-
lesfondsandel på 6 mio. kr., kreditorer på 1,7 mio. kr., forsikringsordning på 2,0 mio. kr. og
IT-udgifter, som han telefonisk havde fået oplyst fra Heidi Bergmann vedrørende ikke-
fremsendte regninger, på 8,5 mio. kr.

I SØS-regnskabsopfølgningen af 6. september 2002 for perioden til 31. juli 2002 anføres un-
der sammenfatning:

" Der bør snarest tages skridt til reetablering af reservefonden, forsikringshen-
sættelser samt en rimelig kassebeholdning."

Den 17. september 2002 bad Rasmus Rex Helsingør Stift overføre 7,0 mio. kr., og Roskilde
Stift overføre 3,0 mio. kr. til Lolland-Falsters Stift.

Den 4. oktober 2002 opgjorde Frans Rasmussen sit likviditetsbehov for oktober til 28,9 mio.
kr., heraf udgjorde IT-regninger 8,0 mio. kr., Alm. Brand 6,5 mio. kr., Nordea Leasing 7,7
mio. kr., tilskud til kommuner 5,7 mio. kr. og præsteløn 1,0 mio. kr.
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Den 10. oktober 2002 rykkede Frans Rasmussen Rasmus Rex.

I e-mails af 16. oktober 2002 bad Rasmus Rex om overførsler fra en række stifter: Ribe Stift
0,5 mio. kr., Viborg Stift 1,0 mio. kr., Helsingør Stift 7,0 mio. kr., Århus Stift 1,0 mio. kr.,
Fyens Stift 0,5 mio. kr. og Roskilde Stift 6,0 mio. kr.

I en skrivelse af 17. oktober 2002 til Kirkeministeriet bad Ribe Stift om tilladelse til at ud-
sætte betalingen af præstelønnen for december måned til 2. januar 2003, idet der i december
2002 skulle udbetales kirkerenter på 5,2 mio. kr. Stiftet bad om bekræftelse på, at Kirkemini-
steriet havde anvisningsret til stiftsmidlerne.

I SØS-regnskabsopfølgningen af 18. oktober 2002 med opgørelse pr. 30. september 2002 an-
føres under sammenfatning bl.a.:

" 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-
veauet/udgifterne og indtægterne. Leasing-finansieringen bør begrænses, sam-
tidig med at behovet for fremtidig leasing-finansiering bør besluttes i forbin-
delse 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 genetableres."

Under IT-udgifter anføres bl.a.:

" Med den sene viderefakturering af afholdte udlæg presser IT-udgifterne fælles-
fondens anstrengte kassebeholdning unødigt."

Videre anføres:

" Den anvendte leasing-politik indebærer, at IT-udgifterne i første omgang beta-
les af fællesfonden for så at blive leasing-finansieret efterfølgende. Ved den
anvendte leasing-politik presser IT-udgifterne fællesfondens anstrengte kasse-
beholdning unødigt.
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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 for IT-kontoret ikke er periodiseret korrekt."

Under IT-kontoret anføres bl.a.:

" Den tilsyneladende forbedring af kassebeholdningen fra juli til september kan
alene henføres til, at IT-udgifterne vedr. august og september måned først er
bogført primo oktober 2002."

Med bemærkningen om betaling af IT-udgifter og efterfølgende leasing sigtede regnskabs-
gruppen til, at Kirkeministeriet selv afholdt en udgift, selv om den skulle leasing-finansieres,
idet man så først efterfølgende modtog betaling fra leasing-selskabet. I den mellemliggende
periode blev fællesfondens likviditet belastet.

Frans Rasmussen opgjorde i en e-mail af 29. oktober 2002 på ny likviditetssituationen. E-
mailen blev sendt til Rasmus Rex med kopi til Carsten Dalsgaard Jørgensen. Frans Rasmus-
sen gjorde opmærksom på, at han for oktober kun havde fået 13,5 mio. kr. af de ønskede 16
mio. kr., og at nogle af stifterne ikke havde overført alt, hvad de blev bedt om. Han gjorde
opmærksom på, at der lå IT-regninger for 3 mio. kr., og der var varslet en leasing-regning på
7,7 mio. kr. Hertil kom forsikringsudgifter på 2 mio. kr., og stiftets eget underskud på 5 mio.
kr. Samlet blev likviditetsbehovet opgjort til 19,1 mio. kr. Frans Rasmussen foreslog, at man
én gang for alle rettede op på situationen ved hjælp af et lån i stiftsmidlerne.

I en række e-mails af 6. november 2002 bad ministeriet på ny om overførsel af likviditet med
1,5 mio. kr. fra Ribe Stift, 4,0 mio. kr. fra Roskilde Stift, 7,5 mio. kr. fra Københavns Stift og
7,0 mio. kr. fra Helsingør Stift.

I et dokument af 21. november 2002 udarbejdet til brug for et møde i regnskabsgruppen gen-
nemgås forslag til forbedring af likviditetsbehovet. Dokumentet tager udgangspunkt i, at net-
tokassebeholdningen pr. 31. oktober 2002 udgjorde et minus på 25,26 mio. kr. Det anføres, at
fællesfondens likviditetsbehov er påvirket af en række forhold, herunder:

• IT-aktiviteternes underfinansiering af udlæg og senere fakturering af indtægter
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• Periodebudgettets driftsunderskud
- Forudbetaling af forsikringspræmie for hele året i januar
- Kvartalsforudbetaling af tilskud til nedsættelse af den kirkelige ligning
- Forudbetaling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i januar

• Periodisk forudbetaling til musikskoler og undervisningsinstitutionerne.

Om IT-aktiviteterne anføres:

" Hidtil har IT-kontoret faktureret drift af PC'er samt udlæg vedrørende for-
brugsmaterialer sidst på året. Dette likviditetsunderskud har belastet kassebe-
holdningen unødigt.

Med igangsætning af edb-regnskabet pr. 1. januar 2003 vil indtægter for drift af
PC'er blive faktureret i februar måned, og udlæg for forbrugsmaterialer fakture-
ret løbende."

Afslutningsvis anbefaler regnskabsgruppen:

" - at tilskud til nedsættelse af kirkelig ligning fremover udbetales i en tolvte-
dels rater

- at tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner fremover udbetales i en
tolvtedels rater

- at tilskud til musikskoler og uddannelsesinstitutioner fremover udbetales i
tolvtedels rater

- at forsikringspræmien søges omlagt til halvårs- eller kvartalsrater, under
forudsætning af, at merprisen er begrænset."

I regnskabsgruppens notat af 9. december 2002 gennemgås fællesfondens lånebehov i for-
skellige situationer. Det anbefales at optage 82 mio. kr. som lån i stiftsmidlerne.

I SØS-regnskabsrapporten af 25. november 2002 for perioden til 31. oktober 2002 anføres:

" Der bør snarest tages skridt til at retablering af reservefonden, forsikringshen-
sættelser samt en rimelig kassebeholdning."

I en e-mail af 5. december 2002 oplyste Rasmus Rex til alle stiftskasserer, at et øjebliksbillede
udviste et kortvarigt likviditetsoverskud i fællesfonden. Han bad herefter Frans Rasmussen
opgøre likviditetsbehovet. Frans Rasmussen svarede den 6. december 2002, at det samlede
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likviditetsbehov var 30,9 mio. kr. for december. Frans Rasmussen oplyste, at det stadig ikke
var alle stifter, der havde betalt efter den sidste anmodning.

I en SØS-regnskabsrapportering af 30. april 2003 sammenfattes året 2002. I sammenfatningen
anføres bl.a.:

" Udviklingen i statusposterne er stærkt betænkelig. Kassebeholdningen er mind-
sket med ca. 20 mio. kr. samtidig med at både den kortfristede og langfristede
gæld er øget væsentligt.

Der bør fremover budgetteres med et driftsoverskud til retablering af kassebe-
holdningen og nedbringelse af fællesfondens gældsforpligtelser."

Sammenfatning

1999 var det første år, hvor Lolland-Falsters Stift administrerede betalingerne af de fælles-
fondsudgifter, der disponeres af Kirkeministeriet.

Ministeriet udviklede i samarbejde med stifterne budgetsystemet og muligheden for at bereg-
ne likviditetsbehovet. Indberetning i SØS-systemet blev muligt. Stifterne indberettede ikke
deres likviditetsbehov i overensstemmelse med de fastsatte frister, og ministeriet rykkede her-
for.

Selv om ministeriet den 5. februar 1999 havde udsendt anmodninger om likviditetsoverførsler
for hele året, opstod der i slutningen af marts likviditetsvanskeligheder for Lolland-Falsters
Stift, der måtte løses akut ved anmodning om overførsel af beløb, der først var berammet til
overførsel i det efterfølgende kvartal. Det var en betaling til Alm. Brand på 28 mio. kr., der
forårsagede dette. Betalingen vedrørte to års præmie. Beslutningen om denne betaling blev
truffet i foråret 1999, hvor forsikringsaftalen blev indgået.

Ekspeditionerne er udført af Anette Meinskar med reference til og godkendelse af Carsten
Dalsgaard Jørgensen.

Regnskabsgruppen besluttede og forberedte sit rapporteringsarbejde til ministeriet. Der ville
blive udarbejdet regnskabsopfølgninger til ministeriet med nøgletal, og forskellige bogfø-
ringsspørgsmål ville blive undersøgt.

I 2000 var stifternes indberetning af likviditetsbehov  for sen og svingende.
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Kirkeministeriet udmeldte ikke noget egentligt likviditetsbudget for de udgifter, ministeriet
administrerede, hvilket gjorde, at Lolland-Falsters Stift foretog et skøn baseret på det foregå-
ende års erfaringer. Dette skøn var tillige baseret på det officielt udmeldte budget for fælles-
fonden. IT-kontoret og ministeriet arbejdede reelt på grundlag af et budget, der var 37 mio. kr.
højere til IT.

Ministeriet bad om i alt 11 ekstra overførsler dette år.

Regnskabsgruppen vurderede likviditeten som tilstrækkelig, selvom nettokassebeholdningen
og egenkapitalen var negative.

For 2001 har kun ét stift af egen drift rettidigt indsendt en likviditetsopgørelse. Ministeriet
udsendte først den 18. januar 2001 anmodning om opgørelse af likviditetsbehov med frist til
25. januar 2001.

Lolland-Falsters Stift indsendte sit skøn den 4. januar 2001. Heri indgik IT-udgifter med 46,6
mio. kr. og DNK med 37,7 mio. kr. Forsikringsordningen blev sat til 37 mio. kr.

På trods af forsinkelsen udsendte ministeriet de generelle overførselsanmodninger den 22.
februar 2001. Der er omkring dette tidspunkt dokumentation for anmodninger om overførsler
på i alt knap 120 mio. kr. for resten af året til Lolland-Falsters Stift.

Der er flere gange i løbet af 2001 opstået betalingsforsinkelser med betydelige beløb. En del
af årsagen hertil har været for sen fremsendelse af fakturaer, men yderligere forsinkelser er
opstået på grund af dårlig tilrettelæggelse af likviditetsstyringen, navnlig på grund af under-
vurdering af likviditetsbehovet.

Den generelle udmelding om likviditetsbehov for hele året byggede på det officielle budget.
Der var ikke et likviditetsbudget til rådighed for IT-området. I april og oktober måned blev
der med kort varsel iværksat ekstraordinære overførsler på 20 mio. kr. Dette havde bl.a. bag-
grund i krav om ekstraordinære betalinger fra ministeriets side, der drejede sig om et mellem-
værende med Hewlett Packard på godt 6 mio. kr., hvoraf ministeriet bad om acontobetaling
på 5 mio. kr. samme dag som fremsendelsen af fakturaerne. Ministeriets begrundelse for den
sene fremsendelse var "en længerevarende diskussion med HP", og ministeriet anførte, at det
resterende beløb (godt 1,2 mio. kr.) svarede til ministeriets krav mod HP.

Regnskabsgruppen behandlede i august måned spørgsmålet om likviditet. Regnskabsgruppen
definerede navnlig udviklingen i IT-udgifter og de manglende flerårige budgetter over IT-



197

udgifterne som en væsentlig årsag til likviditetsproblemerne. Regnskabsgruppen anbefalede
udarbejdelse af et flerårigt budget over IT-udgifterne.

Anette Meinskar og Torben Stærgaard har foretaget ekspeditionerne. Steffen Brunés og Car-
sten Dalsgaard Jørgensen har været orienteret.

2002 blev indledt med, at Frans Rasmussen, Lolland-Falsters Stift, opgjorde stiftets likvidi-
tetsbehov på grundlag af det officielle budget, der fastsatte IT-udgifter til 57 mio. kr. og DNK
til 20 mio. kr. Året endte med merudgifter på disse områder for i alt ca. 38 mio. kr., hvoraf en
betydelig del var udgifter vedrørende 2001, der blev bogført i 2002. Året var præget af, at der
ikke blev udmeldt en samlet plan for likviditetsoverførsler. Likviditetsoverførslerne skete ef-
ter konkret anmodning og med meget korte frister. Likviditetsforbruget er præget af den me-
get omfattende afregning inden for IT-området.

Betalingkadence og likviditet var uden overordnet styring. Lolland-Falsters Stift opgav at
vurdere det fremtidige likviditetsbehov over året, da ministeriet vedblivende fremsendte nye
og uventede regninger for betydelige millionbeløb, hvoraf mange var forfaldne på fremsen-
delsestidspunktet. Omvendt forsøgte ministeriet at følge med ved løbende anmodninger om
likviditetsoverførsler til Lolland-Falsters Stift. I flere tilfælde har fremsendelsen af regninger
været ledsaget af anmodninger om betaling af specifikke regninger frem for andre, formentlig
på grund af drøftelser med og pres fra disse kreditorer.

I regnskabsgruppens budgetopfølgninger fra maj 2002 og året ud er der løbende gjort op-
mærksom på den negative udvikling i likviditeten og om årsagerne hertil. Det nævnes bl.a., at
forkert periodisering af udgifter fra 2001 og udviklingen i IT-udgifter er en væsentlig årsag.
Desuden er det regnskabsgruppens opfattelse, at anvendelsen af leasing presser fællesfondens
kassebeholdning, da Kirkeministeriet betaler udgifter, selvom de skal leasing-finansieres og
først efterfølgende modtager betalingen fra leasing-selskabet. Det påpeges, at der sker en me-
get ujævn afregning af IT-udgifterne.

Ekspeditionerne er primært foretaget af Rasmus Rex og Torben Stærgaard. Steffen Brunés og
Carsten Dalsgaard Jørgensen har været orienteret og har efter det foreliggende truffet visse
konkrete beslutninger, navnlig om specifik betaling af bestemte fordringer.

Ministres involvering

Kirkeministrene synes kun i begrænset omfang at have været involveret i spørgsmål om likvi-
ditetsstyring. Den del af likviditetsstyringen, der har givet sig udslag i låneoptagelse, har væ-
ret behandlet af flere ministre, jf. nærmere herom nedenfor.
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Vurdering

Reglerne for likviditet/overførsel af likviditet - objektiv overtrædelse

Reglerne om likviditet og overførsel heraf mellem stifterne er fastsat med hjemmel i lov om
folkekirkens økonomi, jf. lbk. nr. 537 af 24. juni 1997.

Lovens § 10 lyder således:

" §10. Fællesfonden bestyres af stiftsøvrighederne efter bestemmelser fastsat af
Kirkeministeren."

Med hjemmel i bl.a. denne bestemmelse har kirkeministeren udstedt bekendtgørelse nr. 432 af
24. maj 1996 om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v.

Bekendtgørelsens § 5 lyder således:

" §5. Stiftsadministrationernes budget- og regnskabsmæssige registreringer ved-
rørende fællesfonden, fællesfondens reservefond og kirkernes og præsteembe-
dernes kapitaler m.v., der administreres af stiftsøvrighederne, føres i "Stifternes
Økonomisystem" og foretages i henhold til "Konteringsvejledning for Stifter-
nes Økonomisystem med tilhørende kontoplan", samt andre forskrifter og bru-
gervejledninger m.v., der er fastsat eller godkendt af Kirkeministeriet og ud-
sendt til stiftsadministrationerne."

I august 1999 udstedte Kirkeministeriet dokumentet "Kirkeministeriet, SØS forskrift, Budget-
procedure, August 1999". Dokumentet afløste (kodificerede) Kirkeministeriets praksis som
gennemgået i ministeriets brev af 19. december 1997, jf. ovenfor.

Forskriften fastsætter i pkt. 3, at stifternes budgetforslag indsendes den 15. marts og ministe-
riet udmelder det godkendte budget for hvert stift inden udgangen af august måned, bl.a. med
tal for stiftets andel af landskirkeskatten.

I forskriftens pkt. 4 omtales fællesfondens kassebeholdning. Bestemmelsen lyder således:
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" 4. Kassebeholdning

Det er hensigten at sikre, at samtlige stifter løbende har en positiv kassebe-
holdning i fællesfonden.

På baggrund af det af Kirkeministeriet godkendte budget (02-versionen) udar-
bejder stiftet et forslag over stiftets behov for likviditet for det kommende
regnskabsår fordelt på årets kvartaler. Overslaget indsendes til Kirkeministeriet
senest den 15. oktober.

På baggrund af de indsendte oversigter over likviditetsbehov udsender ministe-
riet en oversigt over overførsler af tilskud. Oversigten indarbejdes i budget 02."

Der er ikke fastsat nærmere frister for ministeriets udmelding af likviditetsoverførsler og stif-
ternes indarbejdelse heraf i SØS.

I en note henvises til SØS-forskrift - Overførsel af tilskud.

SØS-forskriften "Overførsel af tilskud mellem stifterne" er udstedt 9. maj 2000. Forskriftens
formål er at fastsætte "Forretningsgange og principper vedrørende overførsel af tilskud til/fra
andre stifter i relation til funktionaliteten i SØS". I dokumentets afsnit 2 "Baggrund" anføres:

" Stifternes primære indtægter hidrører fra landskirkeskatten i de kommuner,
som ligger i stiftets område. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem stif-
ternes udgifter og stifternes andel af landskirkeskatten. Overførsel af tilskud
til/fra andre stifter har til formål at omfordele landskirkeskatten, så samtlige
stifter har indtægter svarende til de  budgetterede udgifter.

Fordelingen foretages på baggrund af udmelding fra Kirkeministeriet som op-
følgning på de af stifterne indsendte likviditetsbudgetter.

Arbejdsgangene automatiseres ved at udnytte faciliteterne i SØS til elektronisk
overførsel af betalinger."

Herefter fastlægger dokumentet de nærmere forretningsgange, der gør det muligt at foretage
en ensartet og effektiv overførsel, henholdsvis modtagelse af beløb mellem stifterne.

Reglerne i SØS-forskrifterne, der navnlig fastsætter en tidskadence for etablering af budget og
likviditetsbudget, er, for så vidt angår likviditetsbudgetterne, ikke fuldt overholdt for alle åre-
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ne. For 2002 blev der slet ikke udsendt en likviditetsfordelingsplan til stifterne. Særligt for
Kirkeministeriets udgifter til IT gælder, at der ikke forelå noget udmeldt likviditetsbudget til
Lolland-Falsters Stift.

Lolland-Falsters Stift har på denne baggrund foretaget simple skøn over likviditetsfordelingen
baseret på de officielle budgetter og tidligere års fordeling af betalinger. Fremsendelsen af
fakturaerne fra IT-kontoret har været ujævn og uforudsigelig for Lolland-Falsters Stift, og der
synes at have været en ringe koordination mellem ministeriets IT-kontor og 2. kontor, der var
ansvarlig for fællesfondens likviditet.

SØS-forskrifternes målsætning om en positiv kassebeholdning blev ikke opfyldt.

Den ringe likviditetsstyring har medvirket til at forhale betalinger.

Specielt i 2002 har reglerne generelt ikke været fulgt. Kombinationen af manglende overord-
net styring, sen fremsendelse af IT-regninger, og den manglende likviditetsbudgetlægning
indebar, at administrationen især i dette år blev domineret af løbende løsning af de umiddel-
bart foreliggende betalingsekspeditioner. Ministeriet tog ikke noget effektivt initiativ til at
rette op på dette i løbet af 2002.

Subjektiv vurdering og grovhedskravet

Der foreligger forholdsvis få regler på dette område. Reglerne er fastsat i SØS-forskrifter, der
er tjenesteforskrifter fastsat af ministeriet. Forskrifterne fastsætter visse tidsfrister og procedu-
reregler med henblik på at opnå en effektiv likviditetsstrøm samt en målsætning om en positiv
kassebeholdning.

De involverede embedsmænd har været bekendt med disse enkle forskrifter.

Der er tale om en ordning, der kræver en vis planlægning, da der er impliceret forholdsvis
mange ekspeditioner fordelt på alle stifterne. Denne ordning kunne kun fungere, hvis stifterne
udarbejdede forslag til likviditetsfordeling (udgiftsfordeling), og ministeriet fulgte dette op
ved sin godkendelse, herunder ved en likviditetsfordeling af de udgifter, ministeriet selv dis-
ponerede. På dette grundlag skulle ministeriet fastsætte en likviditetsfordeling over året for
stifternes indtægter svarende til udgiftsbilledet.

Ministeriet har i de fleste år søgt at efterleve denne procedure, og stifterne har indberettet li-
kviditetsbudgetter.
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Ministeriet har imidlertid ikke formået at etablere en effektiv likviditetsstyring af sine egne
udgiftsdispositioner i forhold til fællesfonden, navnlig af IT-udgifterne.

En væsentlig del af årsagen hertil har været den manglende effektive budgetlægning for IT-
området, den manglende styring af IT-udgifter og betaling af regninger, samt en likviditets-
budgetlægning for dette område, der enten ikke har fundet sted eller ikke er kommunikeret til
Lolland-Falsters Stift.

Konsekvensen har været, at Lolland-Falsters Stift ikke har haft et realistisk styringsgrundlag
for likviditeten, og de indbyrdes likviditetsoverførsler mellem stifterne har ikke tidsmæssigt
svaret til udgiftsbehovet i Lolland-Falsters Stift.

Jeg finder, at administrationen af likviditetsstyringen har været kritisabel.

Ansvaret for disse forhold påhviler som udgangspunkt kontorchefen for 2. kontor, Carsten
Dalsgaard Jørgensen. Likviditetsstyringsproblemerne skyldes imidlertid et samspil mellem 2.
og 3. kontor, herunder navnlig en for ringe betalingsstyring, som 3. kontor og IT-kontoret var
ansvarlig for. Ledelsen af 3. kontor, Steffen Brunés, har derfor et medansvar herfor. Under
hensyn til den varighed, problemet har haft, påhviler der tillige departementschef Finn Langa-
ger Larsen et ansvar herfor.

De regelovertrædelser, der har fundet sted, f.eks. i form af overskridelse af tidsfrister for ud-
arbejdelse af likviditetsbudgetter, spiller ikke i sig selv nogen rolle for de likviditetsproble-
mer, der forelå.

Hovedårsagen var en uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af den økonomiske styring, herunder
ved anvendelse af likviditetsbudgetter og en hensigtsmæssig styring af betalingerne.

Der er således tale om en fejlprioritering af den administrative indsats. Jeg finder dette kriti-
sabelt og navnlig varigheden af den manglende indsats særligt kritisabel. Fejl af denne karak-
ter er som hovedregel ikke omfattet af området for tjenestemandsansvar, der navnlig retter sig
mod regelovertrædelser.

7.2 Fællesfondens træk på og låneoptagelse i stiftsmidler

Det faktiske begivenhedsforløb

De træk, Kirkeministeriet har foranlediget foretaget på stiftsmidler til dækning af fællesfon-
dens likviditetsoverskud, har dels fundet sted formløst ved ministeriets anmodninger til stif-
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terne om likviditetsoverførsel, dels ved udstedelse af gældsbreve til de enkelte stifter med
fastsættelse af nærmere lånevilkår.

Om det formløse træk oplyses i kirkeministerens svar af 15. januar 2003 på Folketingets Kir-
keudvalgs spørgsmål 34 (almindelig del - bilag 157):

" Når fællesfondens likvide kassebeholdning har været negativ, er dette un-
derskud blevet finansieret ved træk i stiftsmidler, og omvendt."

Svaret var vedlagt en oversigt over likviditetsudviklingen år for år fra 1996 til 2002.

For årene 1999, 2000 og 2001 har fællesfonden samlet set haft en positiv likviditet over hele
året. Enkelte stifter har i disse år haft likviditetsunderskud i enkelte måneder. F.eks. havde
Københavns Stift i 2001 underskud i oktober, november og december på godt 3 mio. kr. pr.
måned, mens Lolland-Falsters Stift havde underskud i januar, februar og marts (størst i marts
med 4,4 mio. kr.) og endelig Viborg Stift, der havde underskud i sidste halvdel af året (størst i
december med 3,6 mio. kr.). Først i 2002 var der tale om et samlet likviditetsunderskud for
fællesfonden i månederne juni, juli, august og september. Underskuddene i disse måneder
udgjorde 34,9 mio. kr., 31,0 mio. kr., 18,3 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Tilsvarende var der bety-
delig større likviditetsunderskud i en række enkeltstifter end i de foregående år. Således havde
syv stifter ud af ti likviditetsunderskud, for tre stifters vedkommende i de fleste af årets måne-
der.

Disse underskud har været dækket ind ved træk på stiftsmidler.

I det materiale, Kirkeministeriet har oversendt til Rigsrevisionen, indgår en oversigt over de
lån, fællesfonden har optaget. Jeg forstår dette som lån, hvor lånedokument har været udfær-
diget.

Af betydning for nærværende sag er et lån, der blev optaget i 2001 i stiftsmidler i Viborg Stift
på 55 mio. kr.

I et svar af 20. december 2002 til Rigsrevisionen oplyste Kirkeministeriet, at lånet på 55 mio.
kr. blev anvendt til styrkelse af kassebeholdningen for at undgå landskirkeskattestigning. Det
fremgår af andet materiale, at lånet blev optaget delvis til finansiering af DNK, delvis til styr-
kelse af kassebeholdningen.

Det fremgår desuden af sagsmaterialet, jf. nedenfor, at Kirkeministeriet i 2002 optog lån i otte
stifter for i alt 43 mio. kr. Der er ligeledes tale om lån til styrkelse af fællesfondens likviditet.
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I øvrigt fremgår om de enkelte år:

1999

Rigsrevisionen og ministeriet drøftede kontoføringen af lånetransaktioner.

2000

Den 29. marts 2000 blev der afholdt bispesamråd. Dagsordenens punkt 1 var fællesfondens
økonomi.

Under mødet spurgte biskop Holger Jepsen, om låntagning af stiftsmidlerne "kan og skal være
kilde til at bringe tingene på fode".

Biskop Carsten Nissen anførte, at han ville foretrække, at fællesfondens underskud blev fi-
nansieret ved lån i stiftsmidlerne frem for en stor forhøjelse af landskirkeskatten.

Ministeren anførte, at ministeriet ville overveje lån i stiftsmidlerne som vej til at sikre fælles-
fondens kassebeholdning, men lån ”skal dog også afdrages”.

I en skrivelse af 30. juni 2000 gjorde biskop Keld Holm, Århus Stift, opmærksom på lånepo-
tentialet i Århus Stift for 2001. Biskoppen refererede til Kirkeministeriets pressemeddelelse af
19. juni 2000. Det fremgik heraf, at fællesfondens udgifter i 2001 er 90 mio. kr. højere end
landskirkeskatten. Heraf ville de 32 mio. kr. blive dækket af renteindtægter, mens 58 mio. kr.
skulle lånes i fællesfondens kassebeholdning.

I en skrivelse af 6. september 2000 rettede biskop Carsten Nissen, Viborg Stift, henvendelse
til kirkeministeren med en indsigelse over referatet af mødet den 29. marts. Efter Carsten Nis-
sens opfattelse var der delte meninger mellem biskopperne om låneoptagelse, og efter Carsten
Nissens opfattelse konkluderede ministeren på mødet i et svar til biskop Søren Lodbjerg
Hvas, at der ikke var planer om at optage lån i stiftsmidlerne til delvis dækning af fællesfon-
dens underskud.

Den 14. september 2000 svarede kirkeministeren, at det var såvel hendes som embedsmænde-
nes opfattelse, at biskopperne anbefalede at benytte lån til delvis finansiering af fællesfondens
udgifter i 2001 frem for at lade landskirkeskatten stige.
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Ministeren oplyste, at hun havde bedt sine embedsmænd om at forhandle den konkrete lån-
tagning, der var forudsat ved ministeriets budgettering af landskirkeskatten for 2001 med
hvert enkelt stift.

I en skrivelse af 29. november 2000 bekræftede Viborg stiftsøvrighed, at stiftet efter omstæn-
dighederne var indstillet på at låne Kirkeministeriet op til 58 mio. kr. af stiftsmidlerne. Viborg
stiftsøvrighed stillede krav om, at der blev udfærdiget et gældsbrev, at forrentningen blev
fastsat til 4% p.a., at løbetiden blev fastsat til 5 år, og at Viborg Stift ikke skal realisere noget
kurstab i forbindelse med udlånet. Viborg Stift tilkendegav, at man herefter ikke var indstillet
på at udlåne flere midler til fremtidig dækning af underskud.

2001

I dette år blev låneoptagelse realiseret i Viborg Stifts stiftsmidler. Det samlede lån udgjorde
55 mio. kr. i form af tre lån - to på 25 mio. kr. og et på 5 mio. kr.

2002

I SØS-regnskabsgruppens møde den 6. marts 2002 gav gruppen udtryk for, at den forventede,
at Kirkeministeriet foreløbig ikke ville optage lån til styrkelse af kassebeholdningen. Carsten
Dalsgaard Jørgensen deltog i dette møde.

Den 27. maj 2002 blev der afholdt møde mellem kirkeministeren og biskopperne samt Prov-
steforeningen og Landsforeningen om fællesfondens budget.

Ifølge et talepapir redegjorde ministeren for, at ministeriet i en årrække havde lagt for positive
forventninger til grund for fondens budgetter, og udgifterne var blevet udvidet med betydelige
enkeltposter. Det førte til, at man måtte finansiere underskud ved at trække på kassebehold-
ningen og optage lån i stiftsmidlerne i årene 1997 - 2001. Ministeren konstaterede også, at
budgettet for 2002 ikke holdt, hvilket ikke mindst skyldtes øgede udgifter til forsikringspræ-
mien til folkekirkens forsikringsordning og fejlbudgettering vedrørende folkekirkens IT-
udgifter.

Ministeren anførte, at kassebeholdningen hidtil havde fungeret som buffer ved større udsving
i udgifter og indtægter. Ministeren fandt, at det ikke var rimeligt at lægge sig strikt på Rigsre-
visionens gamle henstilling om, at der bør være en kassebeholdning på mellem 5 og 10% af
driftsbudgettet. Efter ministerens mening var det mere fornuftigt at koncentrere sig om reali-
stiske budgetter og overholde dem. For eksempel fandt ministeren det uforsvarligt at budget-
tere med mindre end den mulige maksimale skadesomkostning for fællesfonden vedrørende
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forsikringsordningen. Med hensyn til Landskirkeskatten for 2003 anførte ministeren, at stør-
relsen lå fast som følge af regeringens skattestop, hvorfor den kun kunne stige med almindelig
pristalsregulering. Herefter fremhævede ministeren bl.a.:

" Den første vedrører fællesfondens likviditetsproblem. Efter min mening er det
ikke et reelt problem, men derimod lidt af et "fantomproblem". Det mener jeg
bl.a., fordi Rigsrevisionen altid har accepteret, at fællesfonden og stiftsmidler-
ne udgør en fælles kasse. F.eks. har der ikke fra den side været gjort ophævel-
ser over, hvad man kan kalde likviditetslån til fællesfonden af stiftsmidlerne.
Men regnskabsaflæggelsen skal naturligvis være adskilt."

I en skrivelse af 12. juni 2002 anførte Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer over for
kirkeministeren, at landsforeningen var betænkelig ved låneoptagelse som finansierings-
grundlag for et skattestop.

I mødeindkaldelsen til SØS-regnskabsgruppens møde den 19. juni 2002 anføres i dagsorde-
nen:

" BJB har den 30.5.2002 anført:

Efter en nylig likviditetsvurdering og læsning af opfølgning fælles-
fonden - april måned og opfølgning fællesfonden 2002, ønsker jeg,
at der bliver taget hul på en nøjere gennemgang af ak-
tiv/passivposterne.

F.eks. er kassebeholdningen anført til 24,395 mill. Så er der negati-
ve tilgodehavender på kr. -14,875 og en kortfristet gæld på kr.
38,694.

Negative tilgodehavender dækker bl.a. over forudbetalt kirkeskat
kr. 16,985 mill. Så hvis man skal vurdere rigets stilling, er kassebe-
holdningen 7,41. Men det er vi jo nok ikke enige om. Eller også
kommer der kun yderligere kr. 56,428 mill. og ikke kr. 73,413 mill.
ind i maj måneds kirkeskat.

Og så er der reservefond m.v. der er indeholdt i kassebeholdningen.

Regnskabsopfølgningen drøftes.
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Ad. 10

BJB har den 4.6.2002 anført:

I fortsættelse af det under pkt. 9 anførte, vil jeg gerne have udvidet
punktet, så kendte kontraktsmæssige tilbagevendende større beta-
linger periodiseres som forsikringer nu gøres i opfølgning-
fællesfonden xx-md.

F.eks. skulle PLS-regninger for april, maj og juni måned ikke være
nået til Lolland-Falster, et beløb på skønsmæssigt kr. 18 mill., TDC
må også være en kendt størrelse pr. måned eller pr. kvartal, WM
Data er der kontrakt på osv.

Jeg vil gerne bede dig Frans, vurdere de større tilbagevendende
betalinger i kr. og terminsdatoer."

I mødereferatet anføres under punktet "Velkomst":

" TS deltager resten af året i regnskabsgruppens møder under punktet "IT-
udgifter" og "Budget 2002". Formålet er at sikre den nødvendige gennemsig-
tighed i IT-udgifterne, så der rapporteres ud fra de samme forudsætninger og
de samme oplysninger. Ansvaret for disponeringen af IT-udgifterne ligger fort-
sat hos TS."

I referatet af pkt. 10 og 11 om aktiver og passiver og likviditetsstyring anføres:

" Ad 10. Aktiver og passiver

Aktiverne indeholder forudbetalt skat, ligesom tilgodehavender indeholder
Lolland-Falsters Stifts tilgodehavender i andre stifter hvilket påvirker resulta-
tet.

At opstillingen i regnskabsrapporten fastholdes, men ovenstående anføres i en
note.

Ad 11. Likviditetsstyring



207

BJB skal lave en ny likviditetsoversigt. Udarbejdelse af en likviditetsoversigt
forudsætter kendskab til, hvilke ind- og udbetalinger der er bogført, hvilket er
et væsentligt usikkerhedsmoment i forhold til BJB's opgørelser. BJB anmoder
Heidi Pind om at lave en opgørelse.

Regnskabsgruppen forventer, at fællesfondens kassebeholdning er negativ ved
udgangen af juni måned med ca. 25 mio. kr. Lolland-Falsters Stift har behov
for yderligere overførsler i størrelsesorden 25 mio. kr. Viborg skønnes tilsva-
rende at have behov for 6 mio. kr. (Det har efterfølgende vist sig at være 4,5
mio. kr.)

fællesfondens manglende likviditet finansieres via stiftsmidlernes kassebehold-
ning.

Denne likviditetsklemme kan forværres, hvis stifterne ved forvaltning af
stiftsmidlerne mindsker kassebeholdningen yderligere.

Regnskabsgruppen finder derfor, at Kirkeministeriet bør opfordre stifterne til
ikke i den nærmeste periode at mindske kassebeholdningen i stiftsmidlerne
yderligere i forbindelse med forvaltningen af stiftsmidlerne."

Til mødeindkaldelsen til mødet den 21. august 2002 var bl.a. vedlagt et dokument over bog-
førte IT-udgifter tillige med årets restbudget, herunder besparelsesmål, og hvorledes disse
skulle opnås. Der var tillige vedlagt et dokument dateret 28. juni 2002 fra Kirkeministeriets
IT-kontor med titlen "Omlægning af leasing-aftaler". Det oplyses heri, at omlægning af lea-
sing-aftaler nu er foretaget. Det fremgår, at der er tale om en portefølje på godt 40 aftaler, der
forvaltes som enkeltaftaler. Herefter anføres:

" Omlægningen betyder, at:

Aftalerne opdeles i to puljer:

a. En omfattende DNK-programmel 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.
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b. Et 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. år. Nogle af aftalerne i denne
pulje løber ud til næste år, mens andre er indgået i 2002.

Aftaler vedr. udstyr forvaltes som en samlet aftale.

[… ]

I 2002 skulle efter hidtidige aftaler betale ca. 34 mio. kr. inkl. moms i
ydelse.

Likviditetsvirkningen vil baseret på 2002 være som følger:

[… ]

Taget i betragtning at omlægningen sker med virkning fra 1. juli får
omlægningen en positiv likviditetsmæssig virkning på kr. 13 mio. kr.

I 2003 vil der være en positiv effekt på likviditeten på 14 mio. kr. i
2004 på ca. 8 mio. og i 2005 en negativ virkning på ca. 3 mio. kr."

I mødet den 21. august 2002 deltog Carsten Dalsgaard Jørgensen.

Under punkt 8 om finansielle poster anføres:

" Kassebeholdningen er negativ som følge af

- Overforbruget i fællesfonden
- Stifternes omlægning af obligationsbeholdningerne som følge af stifternes

ændrede forvaltningsstrategier

CD ønsker sidstnævnte problematik beskrevet i et notat til Kirkeministeriet.

Det er regnskabsgruppens vurdering, at de finansielle poster vil udvise en min-
dre indtægt på mindst 10 mio. kr. i 2002."
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Af et referat af et møde i Kirkeministeriet 4. september 2002 med Rigsrevisionen fremgår, at
Kirkeministeriet ikke havde planer om at optage yderligere lån i stiftsmidlerne ud over de 55
mio. kr. i Viborg Stift.

I mødeindkaldelsen til mødet i SØS-regnskabsgruppen den 3. oktober 2002 nævnes en proce-
dure for betalingsstrømme i forbindelse med leasing omlægninger. I mødereferatet bemærker
regnskabsgruppen, at den besluttede procedure vil belaste fællesfondens likviditet unødigt.

Regnskabsgruppen bemærker desuden, at de budgetterede leasing-afgifter for 2002 ikke
skønnes at svare til de leasing-afgifter, der realiseres i 2002.

I mødeindkaldelsen til mødet den 18. november 2000 gengives en mail fra Bjarne Burchardt,
hvori bl.a. anføres:

" Som aftalt på sidste møde i regnskabsgruppen har jeg regnet på likviditeten i
fællesfonden med angivelse af saldo på kritiske tidspunkter, f.eks. pr. 31. okto-
ber (minus 46,299 mill.) - 30. november (minus 24,751 mill.) - 20. december
(minus 13,437 mill.) - 31. december (minus 27,205 mill.) og 20. januar 2003
(50,868 mill.).

[… ]"

Et regneark var vedlagt mødeindkaldelsen.

Det blev oplyst, at Magnus G. Bech havde udarbejdet et forslag til opretning af likviditeten.

Herefter anføres:

" Det bemærkes, at fællesfondens likviditetsbehov påvirkes af flere forhold:

- IT-kontorets underfinansiering af udlæg og senere fakturering af indtægter
- betaling af forsikringspræmie i januar
- kvartalsvis udbetaling af tilskud til nedsættelse af den kirkelige ligning
- udbetaling af tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i februar
- negativ urealiseret kursgevinst
- tilbagebetaling af lån til stiftsmidlerne i Københavns Stift.

… ".
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Af Magnus G. Bechs notat fremgår forskellige forslag i form af betalingsændringer, leasing-
kontrakter, lån i stiftsmidler m.v. Dernæst foreslås forskellige lånescenarier, f.eks. en
stiftskredit eller faste stiftslån. Endelig foreslås banklån eller realkreditlån.

På mødet den 18. november besluttede regnskabsgruppen at anbefale en omlægning af udbe-
talingen af tilskud til nedsættelse af den kirkelige ligning, omlægning af udbetaling af tilskud
til vanskeligt stillede kommuner og omlægning af tilskud til kirkemusikskoler og uddannel-
sesinstitutioner, alt til 12-dels rater. Desuden skulle Københavns Stifts lån til stiftsmidlerne
fra andre stifters stiftsmidler tilbagebetales. Regnskabsgruppen anbefalede lån til genetable-
ring af reservefonden og dækning af underskud samt forsikringshensættelser og kassebehold-
ning. Søren Eriksen skulle udarbejde notat herom.

Efter et møde med stiftsøvrigheden den 2. december 2002 blev der udsendt en pressemedde-
lelse, hvoraf fremgik, at der var enighed om, at fortsatte likviditetstræk i stiftsmidlerne skulle
ske gennem formaliserede låneaftaler. Budgetfølgegruppen skulle fremkomme med en ind-
stilling om en restitution af fællesfonden.

Den 12. december 2002 rettede ministeriet henvendelse til en række stifter. Brevene var ved-
lagt gældsbreve med lån til fællesfonden, der alle forfaldt til betaling 2. februar 2004, og lå-
nene var ikke forrentede. I brevet blev anført:

" På mødet med stiftsøvrighederne mandag den 2. december 2002 i Kirkemini-
steriet blev det aftalt, at den hidtidige praksis, hvorefter ministeriet foretager li-
kviditetstræk fra stiftsmidlerne til fællesfonden, skal ophøre.

I anledning heraf skal man for afløsning for hidtidig praksis anmode stiftsøv-
righeden om et lån i stiftsmidlerne stort kr. x mio. til fordel for fællesfonden til
styrkelse af dens likviditet.

Et underskrevet lånedokument (gældsbrev) vedlægges.

Det bemærkes, at lånet ikke forudsættes forrentet, da dette efter ministeriets
opfattelse er unødvendigt, eftersom fællesfonden både ville skulle afholde ren-
teudgifterne og oppebære renteindtægterne.

Såfremt stiftsøvrigheden er indforstået med lånet i henhold til ovenstående, be-
des beløbet snarest belejligt overføres til stiftsøvrigheden over Lolland-Falsters
Stift til styrkelse af fællesfondens likviditet der.
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Det bemærkes endvidere, at ministeriet har lagt følgende plan for låneoptagel-
sen:

[Alle stifter nævnes]"

Der er tale om en samlet låneoptagelse på 56 mio. kr. Se dog Kirkeministeriets notat af 27.
maj 2003 nedenfor.

I et brev af 20. december 2002 anførte biskop Niels Henrik Arendt over for Kirkeministeriet
forskellige indsigelser over lånedokumentet, bl.a. ønskede han en forrentning, idet fællesfon-
dens omkostningsregnskaber/finansielle poster derved ville blive mere retvisende, og det
samme ville gælde stiftsmidlernes afkastregnskab. Lignende indsigelser fremkom fra en ræk-
ke andre stifter.

Af et notat udarbejdet 27. maj 2003 af Birgit Carlslund Kristensen til kirkeministeren frem-
går, at ministeriet efter ministerens tiltræden har optaget likviditetslån til fordel for fællesfon-
den på i alt 43 mio. kr. fordelt på 8 stifter. Det anføres, at lånene er kommet i stand efter aftale
med stiftsøvrighederne som erstatning for tidligere likviditetstræk på stiftsmidlerne uden lå-
nebevis. Det anføres:

" Disse lån har finansieret det driftsunderskud, som fællesfondens driftsresultat i
2002 endte med."

Endelig anføres, at der er tilsagn om optagelse af yderligere lån på indtil 23 mio. kr. til finan-
siering af forsikringsudgifter i 2002. Lånet er ikke aktiveret, men det kan af likviditetsmæssi-
ge grunde være nødvendigt i løbet af 2003, og vurderingen af nødvendigheden heraf indgår i
det arbejde, som Finansministeriet skal udføre i Kirkeministeriet.

Sammenfatning

I den undersøgte periode har ministeriet løbende benyttet stiftsmidlerne som en form for kas-
sekredit til afholdelse af udgifter over fællesfonden. Dette har navnlig fundet sted i 2002.
Desuden har ministeriet i en række tilfælde optaget lån baseret på lånedokumenter med af-
dragsvilkår.

Låneoptagelsen har dels haft til formål at skaffe likviditet, hvor der akut har været behov her-
for, dels har låneoptagelsen været anvendt til at dække underskud og i et vist omfang anvendt
som et middel til at holde landskirkeskatten i ro.
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Ministres involvering

Kirkeminister Margrethe Vestager har været bekendt med fællesfondens likviditetssituation
og har truffet beslutning om låneoptagelse som et led i at holde kirkeskatten i ro.

Under kirkeminister Tove Fergo er der optaget lån i stiftsmidlerne for i alt 43 mio. kr. i form
af lån baseret på gældsbreve. Disse lån er optaget for at dække driftsunderskuddet i fællesfon-
den i 2002. Det fremgår desuden, at ministeren har indgået aftale med biskopperne om mulig-
hed for optagelse af yderligere lån på 23 mio. kr. til finansiering af de forsikringsudgifter i
2002, der lå ud over de budgetterede forsikringsudgifter. Lånet blev dog ikke optaget i 2002.

Vurdering

Reglerne for låneoptagelse

Hjemmelsgrundlaget for Kirkeministeriets beslutninger om løbende træk på stiftsmidler til
brug for dækning af fællesfondens likviditetsbehov blev vurderet af Kammeradvokaten i en
skrivelse af 13. januar 2003. Vurderingen blev udarbejdet efter anmodning fra Kirkeministe-
riets budgetfølgegruppe vedrørende fællesfondens drift. Kammeradvokaten tog stilling til, om
fællesfondens likvide midler og stiftsmidlernes likvide midler udgjorde en samlet kasse, såle-
des at likviditetstræk til brug for fællesfondens afholdelse af udgifter var lovlige.

Kammeradvokaten fandt, at der var den fornødne hjemmel hertil i økonomilovens § 23, stk. 1,
og i § 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2002 om bestyrelse af kirkernes og præste-
embedernes kapitaler støttet af den praksis, der havde været fulgt i en årrække forud for øko-
nomilovens vedtagelse.

Det fremgår af budgetfølgegruppens brev af 19. december 2002, at Kammeradvokaten blev
anmodet om en generel stillingtagen til spørgsmålet. Kammeradvokaten blev således ikke
forelagt konkrete dispositioner over stiftsmidler. Kammeradvokaten modtog kopi af Kirkemi-
nisteriets notat af 19. december 2002 om hjemmelspørgsmålet. Også dette notat tager generelt
stilling til spørgsmålet.

Kammeradvokatens vurdering er i overensstemmelse hermed generel.

Jeg er enig i Kammeradvokatens konklusion.

Kammeradvokaten knytter visse forudsætninger til konklusionen.
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Som en fortolkningsmæssig forudsætning anfører Kammeradvokaten:

" Jeg bemærker herved, at udlån til fællesfonden sker med henblik på afholdelse
af Folkekirkens udgifter, jf. § 11 i økonomiloven, samt 60 % af lønnen til præ-
ser og provster, jf. § 20, og eventuelt tilskudsbeløb efter § 13, og det må anta-
ges, at midlerne anvendes til i det væsentlige lovbundne udgifter inden for Fol-
kekirkens område."

Til spørgsmålet, om der er grænser for størrelsen af de lån, der kan trækkes på stiftsmidlerne,
anfører Kammeradvokaten:

" Hertil bemærker jeg, at det som nævnt følger af økonomilovens § 14, stk. 2, at
fællesfondens udgifter skal kunne dækkes af rente og udbytte efter § 14, stk. 1,
statstilskud og landskirkeskatten. Det er derimod ikke fastsat, at regnskabet
skal balancere hvert år, og vurderingen af, om det i et konkret år er mere hen-
sigtsmæssigt at optage lån i stiftsmidlerne, er ikke først og fremmest et retligt
spørgsmål, men et økonomisk/politisk, som det falder uden for min kompeten-
ce at tilkendegive en mening om.

Afgørende er derfor, at lånet til fællesfonden sker til utvivlsomt saglige formål,
at udlånte beløb forrentes med den fastsatte rente på 4 %, og at et lån til fælles-
fonden (naturligvis) har en betryggende sikkerhed, jf. § 14, stk. 2."

Da ikke alle udgifter, der afholdes over fællesfonden, er lovbundne i dette udtryks sædvanlige
betydning, (f.eks. IT-udgifter), og da Kammeradvokatens vurdering forudsætter, at de kon-
krete træk, der har fundet sted på stiftsmidlerne, er sket til "utvivlsomt saglige formål", kan
det overvejes, om de konkrete dispositioner opfyldte dette.

Det kan være vanskeligt at definere, til hvilke formål likviditetstræk har fundet sted, da der i
alle tilfælde har været tale om tilførsel af midler til fællesfondens kasse. Provenuet er ført som
almindelig indtægt i fællesfondens regnskab. Objektivt set kan det derfor ikke fastlægges,
hvilke udgifter, der er dækket af et likviditetstræk eller en formaliseret låneoptagelse.

Det fremgår af det foreliggende materiale, at de ikke-budgetterede merudgifter for fonden, og
dermed de væsentligste kilder til fondens budgetoverskridelser, har været forsikringsordnin-
gen og IT-projekterne. Desuden viser materialet, at lånebehovet er opstået på baggrund af en
politisk beslutning om at holde kirkeskatten i ro. I det sidstnævnte tilfælde blev det oplyst, at
låneoptagelsen skulle dække DNK og styrke kassebeholdningen.
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Selvom det ikke er muligt objektivt at bestemme likviditetstrækkenes og låneoptagelsernes
materielle formål, er det dog nærliggende at vurdere, om de her anførte årsager til merforbrug
er saglige formål.

Økonomilovens § 11 er ikke udtømmende. Som det fremgår af afsnittet ovenfor om fælles-
fondens retsgrundlag, er det i vidt omfang overladt til kirkeministeren at bestemme, hvilke
udgifter der må anses for at være en del af folkekirkens udgifter. De her anførte formål kan
ikke med nogen ret hævdes at stride mod folkekirkens formål, og de ligger klart inden for
folkekirkens opgaver.

Særligt om der er grænser for, hvor store lån der kan trækkes på stiftsmidlerne, anfører Kam-
meradvokaten, at det som udgangspunkt er et økonomisk, politisk spørgsmål, da der ikke er
fastsat bestemmelser om, at regnskabet skal balancere hvert år.

Jeg er enig i denne vurdering.

Det kan dog overvejes, om økonomilovens § 14 sætter en grænse, hvis formålet med låneop-
tagelsen alene er at begrænse landskirkeskatten. Lovens § 14, stk. 2, lyder således:

" Den del af fællesfondens udgifter, der ikke kan afholdes af indtægterne efter
stk. 1 eller af tilskud fra statskassen efter § 20, stk. 2, dækkes gennem en
landskirkeskat, der pålignes Folkekirkens medlemmer."

Indtægterne efter § 14, stk. 1, er renter og udbytte af præsteembedernes kapitaler, bortset fra
fast ejendom.

Tilskuddet fra statskassen efter § 20, stk. 2, er et tilskud til fællesfonden svarende til 40% af
fællesfondens udgifter til lønninger til provster og præster.

Da såvel indtægterne efter § 14, stk. 1, som efter § 20, stk. 2, kan opgøres objektivt, selvom
de selvsagt varierer fra år til år, kan man spørge, om § 14, stk. 2, er udtømmende, for så vidt
angår de resterende indtægter til fællesfonden, med den virkning at ministeren er forpligtet til
at tilvejebringe de nødvendige indtægter via skattebetalingen.

§ 14, stk. 2's ordlyd har et vist obligatorisk islæt. Således anføres det, at de udgifter, der ikke
afholdes af andre indtægter, "dækkes" gennem en landskirkeskat.

Der er dog ingen holdepunkter i forarbejderne eller i bestemmelsens tilblivelseshistorie for, at
den skulle have et anvendelsesområde af denne karakter. Bestemmelsen er heller aldrig for-
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stået på denne måde i administrativ praksis, hvor den ikke har været anset til hinder for en
løbende låneoptagelse i form af likviditetstræk, når der har været behov herfor eller låneopta-
gelse i formaliseret form til konkrete formål.

Da bestemmelsen oprindeligt blev indsat i lovgivningen i begyndelsen af 1900-tallet, var for-
holdet, at fællesfondens udgifter som udgangspunkt var dækket af andre indtægter, og skatte-
hjemlen ment som et grundlag for en supplerende "opfyldning", når de øvrige midler ikke
slog til. Afgrænsningen af bestemmelsen over for andre mulige indtægtskilder eller låneopta-
gelse var derfor ikke en relevant problemstilling eller forudsætning på tidspunktet for be-
stemmelsens vedtagelse.

Bestemmelsen må derfor fortolkes i lyset af nutidens behov. Jeg er som anført enig i Kam-
meradvokatens vurdering. Supplerende er det min opfattelse, at man må forstå bestemmelsen
som udtryk for fællesfondens hovedfinansieringsgrundlag. En for vidtgående låneoptagelse
vil kunne vanskeliggøre en hensigtsmæssig administration af fællesfonden, idet en låneopta-
gelse reelt er en disposition over fremtidige indtægter.

På den anden side kan lånefinansiering af større investeringer være begrundet, hvis man i øv-
rigt ønsker at benytte dette instrument. Selvom fællesfonden omsætter et stort beløb hvert år,
er det i relation til statsbudgettet et lille beløb, og udgiftsforøgelser kan nødvendiggøre relativt
store procentvise stigninger i landskirkeskatten.

Bestemmelsen fastlægger ingen udtrykkelige materielle grænser for låneoptagelse, men for-
stås den som en hovedregel om fondens finansieringsgrundlag, indebærer det, at låneoptagel-
se bør undergives en vis begrænsning, således at låneoptagelse f.eks. kun benyttes, når der er
en særlig begrundelse herfor i form af et investeringsbehov.

På baggrund heraf er det samlet min opfattelse, at der er hjemmel i lovgivningen til de likvi-
ditetstræk og den låneoptagelse, som ministeriet har anvendt. Låneoptagelse bør kun anven-
des til særlige dispositioner, og f.eks. ikke alene anvendes som et alternativ til skatteindtæg-
ter.

Af min gennemgang ovenfor af reglerne om fællesfondens retsgrundlag fremgår, at kirkemi-
nisteren har en ganske vidtgående bemyndigelse til at disponere over fællesfonden, herunder
ved bestemmelse om, hvilke udgifter der skal afholdes, og ved fastsættelse af landskirkeskat-
ten. Denne frihed øges yderligere ved brug af de her anførte kreditinstrumenter.

Selvom jeg ikke har noget nærmere bevisgrundlag herfor, er det nærliggende at antage, at den
forholdsvis svage budgetdisciplin på visse områder og manglende økonomistyring bl.a. har
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været mulig over en længere periode på grund af disse kreditmuligheder. Der har i finansie-
ringsgrundlaget ikke været særligt stærke incitamenter til at rette op på de foreliggende
mangler - navnlig har det ikke været nødvendigt at søge tillægsbevilling via Folketingets Fi-
nansudvalg, når budgetterne blev overskredet, da man dels har haft egenkapital/reservefond,
skatteudskrivningsinstrumentet og endelig lånemuligheden.


