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8. REGISTRERING, BETALING OG PERIODISERING AF UDGIFTER

Registrering, betaling og periodisering behandles samlet i dette afsnit. Den faktuelle gennem-
gang er opdelt i et afsnit om registrering og betaling samt et afsnit om periodisering. Herefter
gennemgås reglerne samlet for begge områder. Vurderingen af reglernes objektive overhol-
delse og ansvarsvurderingen foretages særskilt for betaling, henholdsvis periodisering.

8.1 Registrering og betaling

Det faktiske begivenhedsforløb

1999

I en e-mail af 2. marts 1999 meddelte Kirkeministeriet Frans Rasmussen, at ministeriet "i dag
sender fakturaer for i alt kr. 2.951.286,42."

I en e-mail af 3. marts 1999 orienterede Frans Rasmussen Annette Meinskar, Kirkeministeri-
et, om de modtagne fakturaer. Frans Rasmussen anførte, at det næsten udelukkende drejede
sig om edb-udgifter, og at betalingsfristen på de fleste var overskredet, samt at næsten alle
fakturaer var dateret sidst i januar eller først i februar. Frans Rasmussen anførte "det er meget
lang tid de har været undervejs. Kunne du ikke prøve at …  osv.".

I en e-mail af 3. marts 1999 besvarede Annette Meinskar henvendelsen og anførte "jo jeg skal
nok prøve at gøre et eller andet (hvad jeg kan). Det er desværre et problem, der også gjaldt, da
Københavns Stift betalte Kirkeministeriets regninger, og det skal selvfølgelig løses".   

I en e-mail af 25. marts 1999 fra Annette Meinskar til Frans Rasmussen oplyses det, at Frans
Rasmussen snarest vil modtage brev "om oprettelse af et antal bærere til kontering af Kirke-
ministeriets udgifter".

Det anføres videre, at Søren Eriksen, Jørn Kroer, Carsten Dalsgaard og Annette Meinskar
havde møde g.d. vedrørende de nye SØS-forskrifter, og at forskrifterne herefter skal til høring
hos Rigsrevisionen medio april.

Et spørgsmål om samling af TeleDanmark fakturaer kan ikke besvares, men det er forelagt
TSF og PKR.
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Annette Meinskar fremsendte den 29. marts 1999 en e-mail til Bjarne Burchardt. Det fremgår,
at den første regning til Almindelig Brand vedrørende forsikringsordningen forfaldt den 31.
marts 1999 med 28 mio. kr., og at Lolland-Falsters Stift ikke var i besiddelse af beløbet.

Af et referat af et møde i regnskabsgruppen den 21. april 1999 fremgår under pkt. 11:

" Fællesudgifterne er nu igennem godt tre måneder bogført via Lolland-Falsters
Stift.

Udgifterne er fortsat bogført på en mellemregningskonto, idet regningerne ikke
er påført projekt. Der er store problemer med regningerne fra IT-kontoret, idet
disse afleveres stærkt forsinket. Resultatet er rykkere, rentenotaer samt en
uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af opgaven.

De større projekter bør have egen konto hos TeleDanmark, så det er lettere at
opdele regningerne.

Det er problematisk, at Torben Stærgaard, som PLS konsulent attesterer reg-
ninger fra PLS.

Der skal strammes væsentligt op på proceduren, hvis det skal være muligt bed-
re at følge fællesfondens økonomi."

På mødet den 22. juni 1999 blev det i indkaldelsen til mødet anført:

" På sidste møde i Regnskabsgruppen påpegede FR forskellige problemstillinger
i forhold til attestation og kontering af bilag.

SE har forelagt problemstillingen for Ejvind Jørgensen og Torben Stærgaard.
EJ har oplyst,

• at attestation af PLS regninger overgår til en medarbejder i departementet
• at arbejdsgangene bør blive væsentlig forbedret ved ansættelse af en se-

kretær for TSF.
• Er der stadig problemer i relation til kontering af bilag samt arbejdsgange-

ne?"

I mødereferatet anføres:
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" Regninger fra PLS attesteres nu af Rasmus Paaske Larsen.

Fremsendelse af nye regninger er blevet bedre. Fremsendes oftere.

Regningerne påføres bærer. Heidi Bergman vil også påføre artskonto.

Der udestår fortsat kontering af bilag for ca. 11 mio. kr.

[… ]"

2000

Af et mødereferat af møde i SØS-regnskabsgruppen den 2. maj 2000 fremgår, at gruppen har
drøftet et udkast til et IT-regnskabssystem, idet Torben Stærgaard deltog i mødet og fremlag-
de et notat af 1. maj 2000 vedrørende edb-udgifter - budgettering, bogføring og regnskab. Der
redegøres for artskonti mv., hvorefter det i referatet anføres:

" Omfanget og kompleksiteten af edb-projekterne gør det nødvendigt ud fra så-
vel styringsmæssige som økonomiske forhold at kunne foretage en detaljeret
og målrettet registrering og opfølgning på edb-udgifterne.

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

[… ]

            Der var enighed om at søge etableret en løsning, der samtidig understøtter IT-
kontorets behov for styringsinformationer og sikrer, at fællesfonds regnskab fortsat
kan aflægges ud fra den nuværende kontoplan m.v."

Den 18. maj 2000 forelå den første regnskabsopfølgning. Dokumentet blev videregivet til
Carsten Dalsgaard Jørgensen. Det anføres heri:

" Det er vurderingen, at regnskabet fortsat kan resultere i et større underskud,
idet der skønnes at være en ikke uvæsentlig forsinkelse i bogføringen af IT-
udgifter, ligesom forsikringsudgifterne er minimale.

[… ]
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Det skal bemærkes, at der samlet kun er bogført 2 mio. kr. i udgifter i januar
måned (IT), hvilket tyder på et bogføringsmæssigt efterslæb."

I regnskabsopfølgningen den 31. maj 2000 af det konsoliderede regnskab pr. 30. april 2000
anføres tilsvarende om ikke uvæsentlig forsinkelse i bogføringen af IT-udgifter, og det tilfø-
jes, at de bogførte forsikringsudgifter og udgifter til DNK-projektet er væsentligt mindre end
budgettet. Det bogføringsmæssige efterslæb i forbindelse med bogføringen af IT-udgifter
fremhæves ligeledes senere i rapporteringen og overforbruget af IT-udgifter, og konsekven-
serne heraf påpeges.

Af mødeindkaldelsen til mødet den 26. juli 2000 fremgår af mødedagsordenen, pkt. 4, hvori
forslaget til edb-regnskab kommenteres, bl.a.:

" Hvis ansvar og opfølgning skal være entydigt placeret, skal bogføringsrutiner-
ne/ansvar/kompetencer også være entydige."

Af rapporteringen af 31. juli 2000 fremgår, at IT-budgettet er forhøjet fra 29,2 mio. kr. til 58,4
mio. kr. Det anføres i sammenfatningen:

" Det er vurderingen, at regnskabet fortsat kan resultere i et større underskud,
idet der skønnes at være en ikke uvæsentlig forsinkelse i bogføringen af IT-
udgifter, ligesom de bogførte forsikringsudgifter og udgifter til DNK-projektet
og provstirevision er væsentligt mindre end budgetter."

I rapporteringen fra den 4. august fremhæves, at der "stort set ikke er bogført udgifter på IT-
projekterne i juni måned". Senere oplyses, at der kun er bogført for 0,3 mio. kr.

Tilsvarende anføres i rapporteringen af 25. august om juli måned samtidig med, at det frem-
hæves, at der i juli er bogført mange udgifter vedrørende juni og tidligere.

I rapporteringen fra september af august måned oplyses det, at der i september er bogført ud-
gifter på ca. 8 mio. kr., der vedrører august og tidligere måneder, og der er bogført 1,9 mio.
kr. fra august måned, hvilket samlet betyder, at der er et periodiseret merforbrug på 10 mio.
kr. i forhold til det interne budget. Tilsvarende fortsætter i de følgende måneder, og i rapporte-
ringen af 25. januar 2001 om det konsoliderede regnskab pr. 31. december 2002 anføres:

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

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

• at der bør hensættes ca. 26 mio. kr. til selvrisiko vedrørende forsikringsska-
der (forsigtighedsprincip tilsiger, at beløbet bør hensættes fuldt ud)."

På trods af anmodning om fremsendelse senest 1. februar 2001 fremgår det af Frans Rasmus-
sens e-mail af 12. februar 2001, at Frans Rasmussen på dette tidspunkt modtog regninger for
år 2000 på 1,3 mio. kr.

Regnskabet blev konsolideret den 7. februar 2001, der således var seneste efterposteringstids-
punkt efter reglerne i SØS-forskrifterne.

Af en e-mail af 14. februar 2001 fra Frans Rasmussen til Annette Meinskar med kopi til Car-
sten Dalsgaard Jørgensen fremgår, at Frans Rasmussen nu havde modtaget fakturaer fra PLS
vedrørende oktober og december 2000 på 2,5 mio. kr., der for længst var forfaldne.

Af en udateret e-mail fra Frans Rasmussen til Torben Stærgaard fremgår, at der forelå et antal
fakturaer fra TopNordic, der var overdraget til MidtFactoring. Frans Rasmussen rejste
spørgsmål om et modkrav for en kreditnota ultimo 1999 på 1.895.477,13 kr.

Af en e-mail af 30. april 2001 fra Frans Rasmussen til Steffen Brunés med kopi til Carsten
Dalsgaard Jørgensen, Annette Meinskar og Torben Stærgaard fremgår, at Lolland-Falster
modtog fakturaer fra Kirkeministeriet udstedt af HP på i alt 6.248.891,74 kr. Frans Rasmus-
sen henledte opmærksomheden på, at 3.636.159,06 kr. vedrørte år 2000. Formentlig var hele
beløbet på godt 6 mio. forfaldet, idet ministeriet bad Frans Rasmussen betale 5 mio. med det
samme, og Frans Rasmussen rejste i e-mailen spørgsmål om, hvordan han skulle forholde sig
med hensyn til betaling af restbeløbet på 1.248.891,74 kr., hvorved Frans Rasmussen for-
mentlig sigtede til likviditetsspørgsmålet.

Torben Stærgaard svarede i en e-mail af 1. maj 2001, at mellemværendet med HP afspejlede
en ”længerevarende diskussion med HP om betalinger i det hele taget. Det beløb, der i sidste
ende er tilbageholdt (de 1,2 mio. kr.), repræsenterer ca. det beløb, som HP skal kreditere Kir-
keministeriet”.
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Af en mail af 25. oktober 2001 - knap 6 mdr. efter Frans Rasmussens anmodning om, hvordan
han skulle forholde med betalingen til HP - fra Frans Rasmussen til Torben Stærgaard med
kopi til Carsten Dalsgaard Jørgensen fremgår, at de sidste 1.248.891,74 kr. af det skyldige
beløb til HP endnu ikke var betalt, og Frans Rasmussen efterlyste på ny instrukser herom.
Desuden bad han om instruks vedrørende et tilgodehavende hos menighedsrådene for årsaf-
gift for edb-udstyr opkrævet ultimo 2000 på i alt 198.373,85 kr. og tilgodehavende fra Top-
Nordic på 538.401,46 kr.

2001

Det fremgår af et referat af et møde i SØS-regnskabsgruppen den 9. marts 2001, at man fort-
sat behandlede edb-regnskabsforslaget i ministeriet, og fortsat drøftede det med andre invol-
verede parter. Til mødet havde Torben Stærgaard udarbejdet et notat af 2. marts 2001. I nota-
tet anføres bl.a.:

" EDB-regnskabet er optimeret de budget-, styrings- og rapporteringsformål, der
aktuelt er behov for, og krav om at kunne håndtere, således at fællesfondens
budgetter og bevillinger kan overholdes."

Til mødet den 27. april 2001 var et udkast til edb-regnskabsforskrift udsendt sammen med
andre dokumenter af en vis betydning.

Udkastet er dateret "april 2001". Udkastet fremstår som et fuldstændigt regelsæt om registre-
ring af IT-relaterede udgifter.

Det anføres, at IT-organisationen er forankret hos kontorchefen for Kirkeministeriets 3. kon-
tor, og IT-Kontorets daglige leder refererer hertil.

I afsnit 6 om betaling er bl.a. anført:

" Betaling bør finde sted således, at eventuelle kontantrabatter udnyttes i det om-
fang, det findes fordelagtigt og ellers til sidste betalingstermin."

I afsnit 6.4 om regnskabsmæssig registrering er det bl.a. anført:

" Alle indtrufne økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt."

Videre anføres:
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" Registrering sker løbende og i overensstemmelse med gældende retningslinier
for edb-regnskabet.

Ud- og indbetalinger herunder forudbetalinger, der ikke straks kan henføres til
en indtægts- og en udgiftskonto, registreres på en mellemregningskonto, indtil
endelig registrering finder sted.

Det tilstræbes, at udgiftsposter vedr. gammelt år henføres til gammelt år."

Om ekspeditionsgangen anføres i pkt. 8.2 om kreditnotaer:

" Viser gennemgang af udgiftsbilaget, at der er fejl i bilagets økonomiske ind-
hold eller uoverensstemmelse med det leverede, kontaktes leverandøren med
henblik på at få uoverensstemmelsen bragt i orden. Resulterer denne henven-
delse i, at leverandøren skal fremsende en kreditnota, afleveres bilaget som
"afventer kreditnota".

Man skal altid anmode om, at kreditnotaen udstedes på det totale beløb, samt
om et nyt udgiftsbilag på det korrekte beløb. Kreditnota samt det fejlbehæftede
udgiftsbilag kan da arkiveres samlet i en speciel mappe hos Lolland-Falsters
Stift. Når kreditnota er modtaget, foretages der en samlet godkendelse af ud-
giftsbilag og kreditnota."

I budgetopfølgningsrapporten af 9. juli 2001 om april regnskabet anføres under Kir-
keministeriet:

" Det er vurderingen, at udgifterne til Kirkeministeriet IT-aktiviteter samt
at manglende bogføring af udgifter til forsikringer i januar-april
vil påvirke resultatet negativt."

Tilsvarende fremgår af rapporten for 11. juli 2001.

I budgetopfølgningen 17. august 2001 for regnskabet pr. 30. juli anføres under "Sam-
menfatning":

" Det er vurderingen, at der fortsat er store usikkerhedsmomenter i forhold til det
endelige årsresultat, men det anbefales, at årsagen til den kraftige stigning i un-
derskuddet analyseres med henblik på eventuel iværksættelse af nødvendige
tiltag."
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Under Kirkeministeriet anføres:

" Det er vurderingen,
at udgifterne til Kirkeministeriets IT-aktiviteter samt
at manglende bogføring af udgifter til forsikringer i januar-juni
vil påvirke resultatet stærkt negativt."

Af en e-mail - formentlig september 2001 - fra Frans Rasmussen til Torben Stærgaard frem-
går, at Frans Rasmussen havde modtaget fakturaer på 685.000 kr., hvor betalingsfristen var
overskredet på næsten alle. Frans Rasmussen anførte, at han gik ud fra, at det kun var første
del af en større sending, da han ikke havde modtaget fakturaer hele august måned. Der er ikke
påført ”bærer”, hvorfor han returnerede dem således, at Kirkeministeriet kunne påføre korrekt
bærer, da kun Kirkeministeriet vidste, hvilket projekt de enkelte fakturaer vedrørte.

I en budgetopfølgningsrapport af 11. september 2001 vedrørende juli 2001 anføres under
"Sammenfatning":

" Det er vurderingen, at der fortsat er store usikkerhedsmomenter i forhold til det
endelige årsresultat, men det anbefales fortsat, at årsagen til den kraftige stig-
ning i underskuddet analyseres med henblik på eventuel iværksættelse af nød-
vendige tiltag."

Af en e-mail af 7. februar 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex med kopi til Carsten
Dalsgaard Jørgensen fremgår, at Frans Rasmussen havde modtaget PLS-fakturaer for
6.243.000 kr., der vedrørte 2001. Han anførte tillige, at flere fakturaer skulle være på vej ved-
rørende 2001.

Af en e-mail af 14. februar 2002 fremgår, at der for 2001 er modtaget yderligere fakturaer for
221.366,13 kr.

Af en e-mail af 18. februar 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex fremgår, at Frans Ras-
mussen skal bruge 37 mio. kr. ”lige nu og her” for at betale forsikringspræmien til Alm. Band
og de regninger, han har liggende.

Af en e-mail korrespondance den 21. februar 2002 fremgår bl.a., at Nadia Karin Boufercha,
Kirkeministeriet, appellerede til betaling af nogle Post Danmark-fakturaer. Frans Rasmussen
svarede, at han havde penge til at betale ”det lille beløb til Post Danmark”, men at han havde
et uafklaret spørgsmål med hensyn til periodiseringen af en masse regninger, herunder fra
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PostDanmark, og derfor måtte det vente til mandag, når Carsten Dalsgaard var tilbage. Kort
efter fremkom på ny en e-mail fra ministeriet, hvoraf fremgår, at Steffen Brunés insisterede
på, at PostDanmark-fakturaen skulle betales, formentlig for at undgå ophævelse af kreditafta-
len. Herefter svarede Frans Rasmussen, at han ville betale, da det "er en ordre".

Det fremgår desuden, at Kirkeministeriet spurgte, om Frans Rasmussen var i besiddelse af to
fakturaer fra WM-Data på godt 5.000 kr. og godt 22.000 kr. Fakturaerne var forfaldne den 13.
juni 2001 og 16. januar 2002. Frans Rasmussen svarede, at han ikke var i besiddelse af disse
fakturaer.

Af et stykke kladdepapir dateret 28. februar 2002 fremgår følgende påtegning: "regninger
vedrørende 2001 kr. 10.922.597,54 bogført ved kladde 5372 betalt ved kladde 5373".

2002

I et referat af SØS-regnskabsgruppens møde den 6. marts 2002 anføres om "Forretningsgang":

" Regnskabsgruppen finder, at der er en uhensigtsmæssig forretningsgang vedr.
godkendelse af bilag.

Regnskabsgruppen anbefaler en administrativ forenkling ved, at forretnings-
gangen fremover bliver

- Eksterne bilag sendes til Kirkeministeriet att.: Heidi Pind Bergman
- HPB kontrollerer og konterer bilagene
- TS anviser bilagene
- Bilagene sendes til Lolland-Falsters Stift, der bogfører bilagene."

Under punktet "Ad 5  Budgetopfølgning" anføres:

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

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

Der skal ske analyse af budget 02."
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Carsten Dalsgaard Jørgensen deltog i dette møde.

I en e-mail af 19. marts 2002 anførte Torben Stærgaard over for Frans Rasmussen, at han den
8. marts havde sendt en anvisning vedrørende ICL på i alt 1.242.424,46 kr.

Samme dag svarede Frans Rasmussen, at han ikke havde modtaget en sådan regning, men han
havde en fra ICL liggende på 70.656,25 kr. og et tilgodehavende hos ICL på 584.971,09 kr.
Endvidere oplyste Frans Rasmussen, at han havde regninger liggende fra Kirkeministeriet for
i alt 7.400.000 kr., som han havde modtaget den 5. marts, men ikke var i stand til at betale på
grund af manglende likviditet. Han oplyste samtidig, at han havde et minus på 4,1 mio. kr. og
regninger, der vedrørte stiftet på 6,0 mio. kr., der alle skulle betales primo april, hvorfor han
ikke kunne sige, hvornår KM regninger ville blive betalt.

I en e-mail af 20. marts 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex omtales det samme likvi-
ditetsproblem, og det nævnes, at han havde regninger liggende fra Kirkeministeriet på ca. 8
mio. kr. Videre anførte Frans Rasmussen: "Så har jeg regninger som vedrører LF-Stift på ca.
6,8 mio., bl.a. tilskud til kommunerne (som skal betales ultimo marts og primo april). Regnin-
gerne fra KM er som sædvanlig for længst forfaldne (Dvs. at jeg efter at have fået de 10,5
ender med et underskud primo april på ca. 7,4 mio. Dette betyder, at regningerne fra KM ikke
bliver betalt før jeg får tilført yderligere likviditet, idet jeg først og fremmest må betale vore
egne regninger.)".

Af en e-mail af 12. april 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex fremgår, at han havde
betalt regninger fra begyndelsen af marts måned for 7 mio. kr., men nu stod uden likviditet og
netop havde modtaget regninger fra Kirkeministeriet på i alt 5,2 mio. kr., der ikke kunne be-
tales, før der forelå en ny likviditet.

I en e-mail af 16. april 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex meddelte Frans Rasmussen,
at han havde modtaget yderligere IT-regninger for 6,6 mio. kr., og de vedrørte alle TeleDan-
mark for ISDN og ADSL linier for 2001.

Det oplyses, at 0,9 mio. kr. vedrørte første halvår 2001, og 5,7 mio. kr. vedrørte andet halvår
2001. Frans Rasmussen opgjorde udgiftsposterne p.t. til 17,5 mio. kr., som vedrørte 2001, der
ville blive medtaget i regnskabet for år 2002.

Han opgjorde de samlede ubetalte regninger til 11,8 mio. kr.
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I en e-mail af 30. april 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex med kopi til Carsten Dals-
gaard Jørgensen oplyses, at han nu havde modtaget regninger fra Nordea Finans på
3.196.482,50 kr. til betaling den 8. maj. Han opgjorde de samlede ubetalte regninger til
17.420.647,72 kr.

I en e-mail af 7. maj 2002 fra Frans Rasmussen til Carsten Dalsgaard Jørgensen med kopi til
Rasmus Rex og Torben Stærgaard oplyses det, at Bent Christiansen fra TDC havde rykket for
6,6 mio. kr., der skyldtes for 2001. Frans Rasmussen oplyste, at regningerne lå hos ham, men
at han ingen penge havde. TDC overvejede at lukke hele kirkenettet fredag den 10. maj 2002.
Frans Rasmussen oplyste, at han havde henvist til Torben Stærgaard eller Carsten Dalsgaard
Jørgensen, ”da jeg jo ikke kan trylle”.

I en e-mail af 30. maj 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex oplyste Frans Rasmussen, at
han havde 6,7 mio. kr. øremærket til HP, men skulle bruge 10 mio. kr. for at klare juni måned.
Heri var ikke indregnet eventuelle IT-regninger, der endnu ikke var fremsendt fra Kirkemini-
steriet. I en ny e-mail af samme dato blev det oplyst, at der var bogført IT-udgifter for 45,6
mio. kr.

I en e-mail af 30. maj 2002 fra Rasmus Rex til alle stifterne anmodedes om en række likvidi-
tetsoverførsler. Rasmus Rex fremsendte kopi til Torben Stærgaard, Rasmus Paaske Larsen,
Frans Rasmussen, Steffen Brunés og Carsten Dalsgaard Jørgensen. Rasmus Rex oplyste, at
med denne anmodning skulle der være penge til at betale 6,7 mio. kr. af en forfalden regning
til HP, når forhandlinger om dette beløb var afsluttet, samt betaling af IT-regninger for 3,078
mio. kr., som forfaldt inden udgangen af maj, men som endnu ikke var sendt til Frans Ras-
mussen.

I en e-mail af 17. juni 2002 (der primært handler om likviditetsoverførsel) fra Frans Rasmus-
sen til Rasmus Rex nævnes "ikke bogførte regninger fra KM til betaling denne og næste uge
1.350.000,00 kr." og for juli nævnes udgifter, som "på nuværende tidspunkt ikke er kendt
(regninger fra IT-Kontoret + forsikringsordningen  (ca. 2.000.000 kr.) + div. udgifter stifts-
adm.)".

Rasmus Rex fremsendte den 4. juli 2002 en e-mail til Lolland-Falsters Stift med følgende
ordlyd:

" Kirkeministeriet har, som det vil være stiftsadministrationen bekendt, frem-
sendt forfaldne regninger fra TDC og Nordea Finans lydende på henholdsvis
kr. 10.370.100,- og kr. 7.706.000,-.
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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 SØS regnskabsopfølgningsrapport af 27. august 2002 vedrørende juni-regnskabet anfø-
res:

" Efter den ordinære konsolidering for juni måned (halvårsregnskabet) er der
bogført så væsentlige udgifter vedr. tidligere perioder, at det er besluttet at
foretage en ekstraordinær regnskabsopfølgning.

Opfølgningen på status er desuden ændret, idet de ikke anviste forsikringsska-
der nu også medtages som forsikringshensættelser (skyldige omkostninger).

Fællesfondens IT-leasing-forpligtelser på 82,319 mio. er nu medtaget i opgø-
relsen."

Under afsnit 3.7 om bl.a. IT-aktiviteter anføres:

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

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

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

IT-budgettet indebærer en kraftig opbremsning i forhold til tidligere år, dels en
opbremsning i 2. halvår. Dette skønnes at være urealistisk."

Både i rapporterne af 6. og 16. september for henholdsvis juli og august anføres som sammen-
fatning:

" Det er vurderingen, at der er store usikkerhedsmomenter i forhold til det ende-
lige årsresultat. Udviklingen i fællesfonds status er uholdbar. Der bør snarest
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tages skridt til reetablering af reservefonden, forsikringshensættelser samt en
rimelig kassebeholdning."

I en e-mail af 5. september 2002 anførte Frans Rasmussen til Rasmus Rex:

" Med hensyn til bogføring af udgifter fra august måned er jeg bekendt med, at
der ligger regninger på IT-Kontoret for august og tidligere på ca. 8,4 mio.
Hvorfor de ikke bliver sendt til mig, ved jeg ikke."

I SØS-opfølgningsrapporten fra 18. oktober 2002 vedrørende det konsoliderede regnskab pr.
30. september anføres:

" På grund af forsinkelse er IT-udgifter svarende til 6,531 mio. for august og
september måneder ikke medtaget i det konsoliderede regnskab. Udgifterne
medtages i opfølgningen."

Under afsnittet om IT-kontoret anføres bl.a.:

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

I en note hertil anføres:

" Fremover faktureres indtægter samtidig med at udgifterne afholdes, dog såle-
des at faste indtægter faktureres i februar måned."

I en e-mail af 29. oktober 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex med kopi til Carsten
Dalsgaard Jørgensen anmodedes om yderligere likviditet, og der redegjordes nærmere for
likviditetsbehovet. Det oplyses, at der lå IT-regninger for 3 mio. kr., som ikke kunne betales,
og at der i næste uge fra Kirkeministeriets IT-kontor ville fremkomme en regning for leasing
på ca. 7,7 mio. kr. Hertil kom forsikringserstatninger på 2 mio. kr., som forfaldt primo no-
vember, og IT-udgifter i november - et beløb, der på daværende tidspunkt ikke var oplyst.
Leasing-regningen vedrørte Nordea.

I budgetopfølgningsrapporten af 25. november 2002 vedrørende konsolideret regnskab pr. 31.
oktober 2002 anføres:
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" På grund af forsinkelse er IT-udgifter svarende til 17,8 mio. kr. for oktober
måned ikke medtaget i det konsoliderede regnskab. Udgifterne medtages i op-
følgningen."

I budgetopfølgningen af 6. januar 2003 om det konsoliderede regnskab pr. 30. november 2002
anføres:

" På grund af forsinkelse er IT-udgifter svarende til 23,6 mio. for november må-
ned ikke medtaget i det konsoliderede regnskab. Udgifterne medtages i opfølg-
ningen."

Der foreligger fakturaekspeditioner fra begyndelsen af 2003, der vedrører året 2002. Der
foreligger en faktura fra PBS (Multiløn), der vedrører konsulentbistand. Regningen er dateret
21. november 2002 og opgjort pr. 20. november 2002. Den er på 642.308 kr. Der er ikke an-
ført en forfaldsdato. Regningen påtegnes kun i rubrikken "Budgetkontrol" af Torben
Stærgaard, og den er påført, at den afventer en kreditnota på 45.880 kr. Torben Stærgaards
påtegning er af 7. februar 2003.

En tilsvarende regning fra PBS på 537.656,25 kr. er ligeledes påtegnet af Torben Stærgaard 7.
februar 2003, at den afventer en kreditnota. Fakturadatoen er 10. oktober 2002.

Dernæst foreligger en faktura fra Nordea Finans dateret 10. maj 2001 med seneste betalings-
dato 18. maj 2001. Fakturabeløbet er 444.337,50 kr. og vedrører leasing-ydelser. Torben
Stærgaard har 7. februar 2003 påtegnet, at fakturaen er betalt/opkrævet to gange, og han beder
om, at regnskabet for 2002 krediteres og optages som et tilgodehavende. Anvisningspåtegning
af Steffen Brunés er dateret 23. juni 2002.

I en e-mail af 7. februar 2002 fra Torben Stærgaard til Frans Rasmussen er der henvisning til
en række leasing-aftaler og et samlet beløb på 4.719.185,87 kr. Torben Stærgaard anfører: "I
alt vedrørende 3.Q 2002". Det betyder, at udgifterne vedrører tredje kvartal 2002. Herefter
anfører Torben Stærgaard: "Bedes jf. telefonsamtale anvist d.d."

De vedlagte regningsbilag viser, at de vedrører 2002. De har alle betalingsdag 6. januar 2003
og er således forfaldne.

Den dobbelte betaling følges op over for Nordea, og Rigsrevisionen orienteres, jf. Kirkemini-
steriets brev af 17. februar 2003 til Rigsrevisionen.
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I et notat af 24. februar 2003 udarbejdet af Torben Stærgaard og stilet til afdelingschef Steffen
Brunés og kontorchef Carsten Dalsgaard Jørgensen anføres bl.a.:

" IT-Kontoret har igennem 2002 i samarbejde med regnskabsgruppen og Lol-
land-Falsters Stift arbejdet på at indføre et nyt styringssystem til IT-Kontoret
- edb-regnskabet. Som led i overgangen er forretningsgangen vedr. bilag fra
IT-leverandørerne ændret, så de altid ankomstregistreres i edb-regnskabet. De
ændrede forretningsgange har ikke altid fungeret tilfredsstillende. Det har
bl.a. resulteret i, at bilagene ikke altid er betalt rettidigt."

Af et referat af et møde mellem Rigsrevisionen og Kirkeministeriet den 18. november 2002
fremgår af pkt. 7:

" Regnskabsgruppen har først i indeværende år fået materiale fra IT-kontoret. I
sommeren 2002 blev det besluttet, at TS skulle informere regnskabsgruppen
løbende og herunder deltage i møder under et punkt om IT-udgifter. Tidligere
har regnskabsgruppen estimeret årsresultatet dels på baggrund af de bogførte
udgifter, dels på baggrund af de disponerede udgifter. Dette er blevet sammen-
holdt med landskirkeskattebudgettet. På baggrund heraf har regnskabsgruppen
haft problemer med at lave korrekte forudsigelser på IT-området.

Det forhold, at kassebeholdningen i Fællesfonden har været lav, har medført, at
IT-udgifterne ikke er bogført løbende, men når der har været penge til betaling.
Bilagene har ligget både i Lolland-Falsters Stift og i Kirkeministeriet, indtil
bogføringen var klar. Kirkeministeriet sendte en stor stak bilag til Lolland-
Falsters Stift i marts i år, og de er først blevet bogført midt i april. I år 2001 har
der også været problemer med sen bogføring, også her var det et samspil af, at
bilagene lå i Kirkeministeriet og Lolland-Falsters Stift.

[… ]."

Sammenfatning

Der har i hele den undersøgte periode været tale om inkonsekvent og svingende registrering
og betaling af eksterne fakturaer inden for IT-området.

I 1999 er der fakturaer, der først betales efter sidste betalingsfrist. I nogle tilfælde har forsin-
kelsen været så grov, at leverandører har truet med at ophæve kontraktsforholdet.
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Lolland-Falsters Stift gjorde allerede i begyndelsen af 1999 Kirkeministeriet opmærksom på
det utilfredsstillende i disse forsinkelser. Ministeriet oplyste, at det også havde været et pro-
blem, mens Københavns Stift administrerede betalingerne.

Spørgsmålet blev rejst i regnskabsgruppen i april 1999, hvor det blev nævnt, at regningerne
ikke var påført projekt, ligesom de var stærkt forsinkede. Spørgsmålet blev drøftet med Ej-
vind Jørgensen og Torben Stærgaard. Man forventede forbedringer på grund af en ansættelse
af en sekretær for Torben Stærgaard, og regnskabsgruppen konstaterede medio året en vis
forbedring.

Medio 2000 drøftede regnskabsgruppen et nyt IT-regnskabssystem. Det blev oplyst, at IT-
kontoret i et år havde arbejdet med et udkast til en særlig IT-regnskabsforskrift.

Uagtet de gennemførte drøftelser om afregningstakt og tilkendegivelser om forbedringer var
der også i 2000 tale om betydelige vanskeligheder, hvilket i dette år var med til at foranledige
problemer med periodisering på grund af for sen fremsendelse af regninger.

Regnskabsgruppen har løbende gennem 2000 gjort opmærksom på spørgsmålet om forsinket
afregning. Denne rapportering er sket gennem regnskabsopfølgningerne, der er tilgået mini-
steriets ledelse.

Også i 2001 er der tale om ujævn afregning.

I løbet af 2001 har man fortsat udarbejdelsen af en særlig edb-regnskabsforskrift. Det fremgår
bl.a. heraf - i lighed med den gældende regnskabsinstruks - at betaling skal finde sted til sidste
betalingstermin, og at registrering skal ske på en mellemregningskonto, hvis henføring ikke
straks kan ske til en udgiftskonto.    

Der foreligger ganske betydelige forsinkelser i slutningen af året.

I 2002 er der ligeledes tale om meget ujævn betaling af IT-udgifter, selvom SØS-
regnskabsgruppen  i marts anbefalede en forenkling af proceduren. Dalsgaard Jørgensen del-
tog i dette møde. Der foreligger betydelige betalingsforsinkelser. Betalingsforsinkelserne
strækker sig over hele året og skyldes både for sen fremsendelse fra ministeriet og likvidi-
tetsmangel i Lolland-Falsters Stift. Kirkeministeriets manglende likviditetsstyring har særligt i
2002 forårsaget betydelige forsinkelser.

Generelt er der ikke sket registrering i regnskabssystemet, før betaling har fundet sted, og
betalingerne har været usystematiserede og foretaget i enkeltstående ekspeditioner, hvor et
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større antal fakturaer er blevet samlet, attesteret og videresendt til betaling. Disse ekspeditio-
ner er foretaget, formentlig når de pågældende medarbejdere har haft lejlighed hertil, eller når
en frist, f.eks. en afslutning af et årsregnskab, har nærmet sig.

Attestationsproceduren har ikke været systematisk overholdt for alle bilag.

Ministeriet har i den undersøgte periode ikke bragt disse forhold under kontrol.

Ekspedition af fakturaer inden for IT-området har i hele perioden ligget i IT-kontoret og 3.
kontor. Oprindeligt var proceduren, at Torben Stærgaard foretog attestation af regninger. Det
fremgår, at Heidi Bergman fra 1999 skulle påføre artskonto. I løbet af 1999 overgik attestati-
onsfunktionen til en medarbejder i 3. kontor, først Rasmus Paaske Larsen og på et senere
tidspunkt kontorchef Steffen Brunés.

Kirkeministeriet har over for Rigsrevisionen oplyst, at principperne i SØS-forskriften "EDB-
regnskabet" har været fulgt siden 2001. Af et udkast til forskrift om edb-regnskabet, april
2001, fremgår af pkt. 8 "Forretningsgang for håndtering af udgiftsbilag", at bilagene udstedes
og sendes til Kirkeministeriets IT-kontor. Edb-bogholderen anfører modtagelsesdatoen i en
rubrik i et stempel, som bilaget påføres. Bilaget sendes til den, der er godkendelsesansvarlig,
og edb-bogholderen efterregner og konterer bilagene. Herefter videresender bogholderen bi-
lagene til den, der er ansvarlig for anvisning. Endelig sendes originalbilag og kassekladde til
Lolland-Falsters Stift.

Af edb-regnskabsinstruks november 2002 fremgår, at udgiftsbilag udstedes og sendes til IT-
kontoret. Edb-bogholderen udfylder modtagestempel og foretager efterregning og ankomstre-
gistrering. IT-chefen kontrollerer, at udgifterne er omfattet af det fastlagte budget for det på-
gældende område. Udgiftsbilag vedrørende IT-kontorets organisation sendes til den, der er
ansvarlig for anvisning af bilaget, og denne påtegner. I eksemplet på anvisningspåtegningen
er Steffen Brunés anført. Herefter frigiver edb-bogholderen bilaget til betaling og oversender
det til Lolland-Falsters Stift.

Af den gældende regnskabsforskrift for Lolland-Falsters Stift fremgår, at de dispositionsbe-
rettigede inden for køb af varer og tjenesteydelser til IT-området er afdelingsleder Steffen
Brunés og IT-chef Torben Stærgaard (og enkelte andre). Det fremgår, at de samme personer
kan godkende eksterne bilag.

Af bilag 13 til Finansministeriets redegørelse af 16. december 2003 fremgår den gældende
procedure for ekspedition af IT-fakturaer. Beskrivelsen svarer i det væsentlige til det ovenfor
anførte. Det oplyses således, at IT-kontorets sekretærfunktion varetager ankomstregistrering,
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indscanning og efterregning. Herefter gennemgås kontrolgangen for bilaget. Om anvisnings-
godkendelsen anføres:

" Fakturaerne godkendes herefter til betaling af afdelingschefen. Dette led i for-
retningsgangen blev ved sidste møde i Kirkeministeriets regnskabsgruppe -
medio juni - overvejet slettet for at gøre administrationen lettere og hurtigere."

Af mødeindkaldelsen til det nævnte møde fremgår:

" TS er nu ansat i Kirkeministeriet. Godkendelsesproceduren er tilrettelagt ud fra
den forudsætning, at TS var ansat i PLS, men arbejdede for Kirkeministeriet.
Kan man forenkle godkendelsesproceduren?"

Af mødereferatet fremgår:

" Der er behov for opstramning af de interne arbejdsgange. Bilagene er for længe
undervejs. TS har udarbejdet udkast til revideret forskrift, der samtidig fokuse-
rer på opfølgningen."

Ekspeditionerne har beroet på Kirkeministeriets 3. kontor og IT-kontoret. Ekspeditionerne er
hovedsageligt udført af Torben Stærgaard. Steffen Brunés har attesteret en betydelig del af
bilagene. Steffen Brunés har været bekendt med det passerede, og Carsten Dalsgaard Jørgen-
sen har været orienteret om dele af det passerede. Spørgsmålet om betalingsefterslæb er ad-
skillige gange påpeget i regnskabsgruppens rapporteringer, der er tilgået chefgruppen i mini-
steriet.

Ministres involvering

Der foreligger ingen skriftlig dokumentation for, at kirkeministrene har været inddraget i
spørgsmålet om registrering og rettidig betaling.

8.2 Periodisering

Årsregnskab 1999

Præmieudgiften til Alm. Brand blev i 1999 betalt med 25,4 mio. kr. ifølge regnskabet for
Lolland-Falsters Stift. Dette beløb dækker perioden 1. april 1999 - 31. december 2000.

I en skrivelse af 26. juni 2000 oplyste Kirkeministeriet over for Rigsrevisionen:
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" I kontrakten aftaltes det, at Kirkeministeriet skulle betale præmiebeløbet for
perioden 1. april 1999 til 31. december 2000 den 1. april 1999. Årsagen til at
ministeriet indgik denne aftale var, at ministeriet derved kunne opnå en præmi-
ereduktion for hele aftaleperioden."

Brevet er formuleret af Annette Meinskar.

Rigsrevisionen spurgte i et brev af 31. maj 2000 om periodisering af præmieudgiften på 25,4
mio. kr. til forsikringsordningen for perioden 1. april 1999 til 31. december 2000 og spurgte
til baggrunden for medtagelse i 1999 af den del af udgiften, der vedrører 2000.

I et brev af 30. august 2001 svarede ministeriet:

" Den 8. februar 1999 indgik Kirkeministeriet en forsikringsaftale med forsik-
ringsselskabet Alm. Brand om forsikringstegning for hele Folkekirken samt
administration af Folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning.

I kontrakten aftaltes det, at Kirkeministeriet skulle betale præmiebeløbet for
perioden 1. april 1999 - 31. december 2000 den 1. april 1999.

Årsagen til, at ministeriet indgik denne del af aftalen var, at ministeriet derved
kunne opnå en præmiereduktion for hele aftaleperioden."

Årsregnskab 2000

I mødeindkaldelsen til mødet i SØS-regnskabsgruppen den 19. december 2000 anføres under
pkt. 6:

" Det kan konstateres, at stifterne har uens praksis vedrørende bogføring af hen-
sættelser til provstirevision. Hertil kommer, at Kirkeministeriet har ikke ønske
om at forbedre regnskabet for 2000.

På den baggrund indstilles, at stifterne ved periodisering af udgifter i forbindel-
se med udarbejdelse af årsregnskabet alene medtager udgifter, hvor ydelsen er
leveret, men regningen ikke er modtaget/betalt."

Af mødereferatet fremgår bl.a.:
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" Ad 6 Periodisering - provstirevision

Af periodisering af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet,
skal alene medtages udgifter til varer og tjenesteydelser, der er udført og leve-
ret, selvom udgifterne først betales det efterfølgende år."

I en e-mail af 17. januar 2001 bad Frans Rasmussen Torben Stærgaard om regnskabsbilag,
"der skal henføres til regnskabsåret 2000". Frans Rasmussen bad om bilagene senest 1. febru-
ar 2001.

I en e-mail af 30. januar 2001 spurgte Frans Rasmussen Carsten Dalsgaard Jørgensen om føl-
gende:

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

Skal vi hensætte op til max. 40 mio. eller har Alm. Brand en opgørelse over er-
statninger, der vedrører 2000, men som endnu ikke er udbetalt.

Såfremt vi ikke hensætter noget beløb, kan det meget vel tænkes, at vi når over
de 40 mio. i 2001, når der sker udbetaling af erstatninger, der vedrører både
2000 og 2001."

I en e-mail af 12. februar 2001 spurgte Frans Rasmussen Annette Meinskar (med kopi til Car-
sten Dalsgaard Jørgensen) igen til hensættelser på forsikringsordningen. Han anførte:

" Samtidig vil jeg bede om en tilkendegivelse af, hvorledes vi skal forholde os
med hensyn til hensættelser på forsikringsordningen. Jeg mener, at vi af for-
sigtighedshensyn bør hensætte op til max. beløb kr. 40 mio., med mindre Alm.
Brand kan udarbejde en nøjagtig opgørelse over ikke udbetalte erstatninger, der
vedrører år 2000. Skulle det så vise sig, at erstatningsbeløbet for 2000 ikke bli-
ver så stort, vil det for meget hensatte beløb kunne tilbageføres i år og dermed
forbedre regnskabsresultatet for år 2001.

Såfremt der ikke hensættes noget beløb for år 2000, kan resultatet vel meget
nemt blive, at vi i år 2001 i Fællesfondens regnskab vil overstige selvrisikoen
på 40 mio. kr., når der skal udbetales erstatninger, der vedrører både 2000 og
2001. Der er i år 2000 udbetalt erstatninger for kr. 13.466.019,10."
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Af årsregnskabet for 2000 fremgår, at der samlet blev udgiftsført erstatninger for 30 mio. kr.
Disse bestod af udbetalte erstatninger på 13.466.019,10 kr. samt hensættelser på
16.533.980,90 kr.

Med hensyn til periodisering og regnskabsafslutning anførte Frans Rasmussen i e-mailen af
12. februar 2001:

" I henhold til SØS-forskrifterne vedrørende regnskabsafslutning må der efterpo-
steres i gammelt regnskabsår frem til konsolideringen primo februar, som jeg
har foretaget den 7. ds.

På trods af, at jeg skriftligt har anmodet Torben Stærgaard om at regningsbilag
der skulle henføres til år 2000 var mig i hænde senest 1. februar, har jeg d.d.
modtaget regninger vedr. år 2000 for ca. kr. 1.300.000.

Jeg skal derfor anmode om tilladelse til forlængelse af efterposteringsperioden
til udgangen af februar måned."

Den 14. februar 2001 skrev Frans Rasmussen til Annette Meinskar og anførte, at han i den
foregående mail havde bedt om tilladelse til forlængelse af efterposteringsperioden og oply-
ste, at han samme dag havde modtaget yderligere regninger, der vedrørte år 2000 - det drejede
sig om fakturaer fra PLS for månederne oktober og december for i alt 2,5 mio. kr., og disse
regninger kunne ikke betales, selvom de for længst var forfaldne.

Formentlig er perioden blevet forlænget, da spørgsmålet ikke har givet anledning til yderlige-
re korrespondance, herunder indsigelser fra Frans Rasmussen.

I en udateret e-mail (formentlig omkring samme tidspunkt) anførte Frans Rasmussen til Tor-
ben Stærgaard:

" Kære Torben

Du bedes venligst ringe mig op - tlf. …  - jeg vil nemlig gerne høre din mening
om hvad vi gør med fakturaerne fra TopNordic, idet disse nu er overdraget til
Midt Factoring. Vi har nemlig stadig et tilgodehavende hos TopNordic, som
hidrører fra en kreditnota kr. 1.895.477,13 fra ultimo 1999."

Den 30. april 2001 skrev Frans Rasmussen til Steffen Brunés med kopi til Carsten Dalsgaard
Jørgensen, Annette Meinskar og Torben Stærgaard om fakturaer fra HP på i alt 6.248.891,74
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kr., som han netop havde modtaget. Frans Rasmussen gjorde opmærksom på, at af dette beløb
udgjorde 3.636.159,06 kr. udgifter, der vedrørte 2000, men som ikke kunne medtages i 2000,
da regnskabet var afsluttet.

Torben Stærgaard svarede den 1. maj 2001 med kopi til Steffen Brunés, Carsten Dalsgaard
Jørgensen og Annette Meinskar, at fakturaerne repræsenterede en længerevarende diskussion
med HP om betalinger "i det hele taget". I forbindelse med fremsendelsen til Frans Rasmus-
sen havde Kirkeministeriet bedt om betaling af 5 mio. kr. Torben Stærgaard anførte, at de
resterende ca. 1,2 mio. kr. repræsenterede det beløb, som HP ifølge Torben Stærgaard skyldte
Kirkeministeriet. Herefter anførte Torben Stærgaard:

" Med hensyn til bogføringen, så er det mere kompliceret, der ligger nemlig også
i bunken (nederst) delvist udlignede fakturaer fra 1999 - dels et debet og dels
en stor kredit."

Torben Stærgaard ville ringe i løbet af dagen for at aftale, "hvordan vi skal bogføre det."

Det fremgår af et notat, at Arne Gildvad, Rigsrevisionen, rettede telefonisk henvendelse til
Kirkeministeriet den 27. juni 2001. Af notatet fremgår, at Arne Gildvad bl.a. bemærkede:

" at regnskabet [for 2000] er forkert aflagt for nogle konsulentudgifter, der fejl-
agtigt er henlagt til en forkert bærer. Der er tale om et beløb på 1,3 mio. kr. AG
bemærkede endvidere, at regningerne er fremsendt tids nok fra Kirkeministeri-
et til Lolland-Falsters Stift til at de f.eks. i forbindelse med årsafslutning kan
periodiseres til det korrekte år. AG opfordrede derfor til, at ministeriet afgav et
skøn over, hvor stort et beløb, der var tale om, som Lolland-Falsters Stift så
kan periodisere som en skyldig post. AG havde endvidere bemærket sig, at for-
sikringspræmien for 2000 er udgiftsført i 1999."

I en e-mail af 25. oktober 2001 fra Frans Rasmussen til Torben Stærgaard med kopi til Car-
sten Dalsgaard Jørgensen anførte Frans Rasmussen:

" Ligeledes vil jeg gerne vide, hvorledes jeg skal forholde mig med hensyn til
Fællesfondens tilgodehavende kr. 198.373,85, som vedrører tilgodehavende
beløb hos menighedsråd for årsafgift for edb-udstyr, som blev opkrævet ultimo
2000."
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Årsregnskab 2001

I et SØS – regnskabsopfølgningsmøde den 9. marts 2001 drøftedes et notat om et nyt edb-
regnskab.

Til mødet den 27. april 2001 forelå et udkast. Heri anføres bl.a.:

" Registrering sker løbende og i overensstemmelse med gældende retningslinier
for edb-regnskabet.

Ud- og indbetalinger herunder forudbetalinger, der ikke straks kan henføres til
en indtægts- og en udgiftskonto, registreres på en mellemregningskonto, indtil
endelig registrering finder sted.

Det tilstræbes, at udgiftsposter vedr. gammelt år henføres til gammelt år."

Om ekspeditionsgangen anføres i pkt. 8.2 om kreditnotaer:

" Viser gennemgang af udgiftsbilaget, at der er fejl i bilagets økonomiske ind-
hold eller uoverensstemmelse med det leverede, kontaktes leverandøren med
henblik på at få uoverensstemmelsen bragt i orden. Resulterer denne henven-
delse i, at leverandøren skal fremsende en kreditnota, afleveres bilaget som
"afventer kreditnota".

Man skal altid anmode om, at kreditnotaen udstedes på det totale beløb, samt
om et nyt udgiftsbilag på det korrekte beløb. Kreditnota samt det fejlbehæftede
udgiftsbilag kan da arkiveres samlet i en speciel mappe hos Lolland-Falsters
Stift. Når kreditnota er modtaget, foretages der en samlet godkendelse af ud-
giftsbilag og kreditnota."

I pkt. 9.6 om skyldige beløb anføres:

" I forbindelse med årsafslutningen skal regnskabet periodiseres. Der kan være
behov for at omkostningsføre skyldige beløb."

Som et eksempel anføres:
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" IT-Kontoret har i det nu afsluttede regnskabsår ikke modtaget faktura for lo-
kaleleje for december for kr. 22.350,00. Regningen modtages først ultimo ja-
nuar til betaling 8. februar."

I afsnit 10.1 Periodeafslutning anføres bl.a. en reference til Kirkeministeriets
SØS-forskrift periodeafslutning, hvoraf fremgår,

" [… ]

at udgifter der er væsentlige for regnskabet, skal henføres til den
måned de vedrører"

[… ]"

Desuden var der medsendt et dokument af 21. april 2001 med overskriften "periodisering".
Det fremgår af dokumentet, at inden for en række udgiftsområder, herunder IT-området, er
der foretaget bogføringer i efterposteringsperioden for 2000, som har haft betydning for det
endelige regnskab. Man har derfor i budgetopfølgningsmaterialet indsat en "måned 13". Der-
efter er der beregnet en ny periodisering af udgifter.

I Søren Eriksens følgemail til budgetopfølgningsrapporten af 9. juli 2001, anføres til
Annette Meinskar og Arne Vatnhamar samt tre stifskasserere:

" Regnskabsopfølgningen kan afleveres til Carsten Dalsgaard.

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

Jeg er blevet opmærksom på en skrivelse fra Kirkeministeriet vedr. kirkens for-
sikringer. Det fremgår heraf,

" Skader i 2000 vil derfor ifølge en opgørelse ved udgangen af april
2001 blive ca. 41,3 mio. kr."

 Det er væsentlig mere, end der er hensat til i regnskabet. Hvis det holder vand,
skal der ekstraordinært afholdes 9-10 mio. kr. i indeværende årsregnskab. Det
bør vi vende tilbage til på regnskabsgruppens næste møde."



241

I dagsordenen til mødet den 22. august 2001 omtales hensættelse til forsikringsformål. Der
redegøres for, at Kirkeministeriet hvert år skal hensætte beløb til ikke opgjorte forsikrings-
skader indtil maksimal selvrisiko. Kirkeministeriet skal betale for skaderne efterhånden som
de afsluttes, og når alle skaderne evt. efter en længere årrække er afsluttet for det enkelte år,
kan en uforbrugt hensættelse tages til indtægt. Det anføres, at der i årsregnskabet for 2000 kun
er bogført hensættelser for 30 mio. kr., og da selvrisikoen er 40 mio. kr. anbefales det straks at
hensætte yderligere 10 mio. kr. i regnskabet for 2000.

I en skrivelse af 7. februar 2002 anførte Rasmus Rex, Kirkeministeriet, til Lolland-Falsters
Stift:

" Ministeriet skal hermed anmode stiftsøvrigheden om af fællesfonden at foreta-
ge hensættelse af yderligere kr. 10 mio. vedrørende folkekirkens forsikrings-
ordning for år 2000, således at det samlede hensættelsesbeløb for nævnte år
andrager kr. 40 mio."

I en skrivelse af 7. februar 2002 bad Kirkeministeriet Lolland-Falsters Stift om at hensætte
kr. 11.213.607,28 vedrørende folkekirkens forsikringsordning for år 2001 "svarende til for-
skellen mellem allerede udbetalte og det samlede opgjorte erstatningsbeløb for forsikrings-
skader i 2001". Dokumentet bærer følgende påtegning: "CDJ-res.7/2-2002".

Begge breve blev ud over post tillige fremsendt med e-mail den 7. februar 2002 til Lolland-
Falsters Stift.

I en e-mail af 7. februar 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex (med kopi til Carsten
Dalsgaard Jørgensen) anførte Frans Rasmussen:

" I henhold til SØS forskrifterne vedrørende regnskabsafslutning må der efterpo-
steres i gammelt regnskabsår frem til konsolideringen primo februar, som
foretages i dag, den 7. februar.

Jeg har netop i dag fra Kirkeministeriet modtaget fakturaer fra PLS til et samlet
beløb kr. 6.243.000, som alle vedrører år 2001. Jeg ved samtidig, at der er flere
fakturaer på vej, som ligeledes vedrører år 2001. Disse forventes modtaget i
begyndelsen af næste uge.

Jeg skal derfor, igen i år, anmode om tilladelse til forlængelse af efterposte-
ringsperioden foreløbig til udgangen af uge 7, idet jeg så forventer at have
modtaget de sidste regninger vedrørende år 2001.
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[… ]"

Rasmus Rex har i en påtegning af 11. marts 2002 anført:

" Fakturabeløbet opgjordes senere af LF stiftskasseren til ca. 11 mio. kr."

I en e-mail af 14. februar 2002 til Rasmus Rex og Carsten Dalsgaard Jørgensen anførte Frans
Rasmussen:

" Som opfølgning på vor telefonsamtale d.d. hvor du meddelte, at det var be-
sluttet i Kirkeministeriet, at de modtagne fakturaer fra PLS på kr. 6.243.000,
som vedrører regnskabsåret 2001, alle skal bogføres i regnskabsåret 2002, kan
jeg herved supplere med følgende:

Jeg har i dag modtaget yderligere fakturaer fra forskellige leverandører, som
alle vedrører årsregnskabet 2001. Dette betyder, at jeg p.t. har fakturaer for i alt
6.464.366,13 (heraf fra PLS kr. 6.284.554,46) som alle vedrører regnskabsåret
2001.

Såfremt disse skal bogføres i regnskabsåret 2002 bliver jeg nødt til at bede om
skriftlig meddelelse herom, idet jeg ikke anser dette for regnskabsmæssigt kor-
rekt. Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at såfremt Kirkeministeriets be-
slutning fastholdes, vil regnskabet for år 2001 blive fremsendt til Kirkeministe-
riet og Rigsrevisionen med bemærkning om, at der foreligger fakturaer for
ovennævnte beløb og at disse ikke er medtaget i regnskabet efter Kirkeministe-
riets bestemmelse."

I en e-mail af 21. februar 2002 afsendt af Rasmus Rex til Frans Rasmussen anførtes:

" Til Stiftsøvrigheden over Lolland-Falsters Stift

På given foranledning skal ministeriet meddele, at man herved forlænger fri-
sten for stiftets indsendelse af regnskab for Fællesfonden for 2001 til Rigsrevi-
sionen og Kirkeministeriet til mandag den 11. marts 2002."

I en e-mail korrespondance den 21. februar 2002 mellem Frans Rasmussen og Nadia Boufer-
cha, Kirkeministeriet, om betaling af forskellige fakturaer anførte Frans Rasmussen bl.a., at
han var tilbageholdende med at betale et beløb til Post Danmark (et lille beløb), idet han hav-
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de "et uafklaret spørgsmål med hensyn til periodiseringen af en masse regninger - heriblandt
den fra Post Danmark, og før dette er afklaret, og det bliver det formentlig først mandag, når
Carsten Dalsgaard er tilbage, kan jeg ikke betale nogle af regningerne."

I et svar anfører Nadia Boufercha bl.a.: "Med hensyn til periodiseringen kan du kontakte
Rasmus Rex som dækker ind for Carsten Dalsgaard."

I en skrivelse af 28. februar 2002 anførte Kirkeministeriet v/Carsten Dalsgaard Jørgensen
over for Stiftsøvrigheden over Lolland-Falsters Stift, Frans Rasmussen:

" Med henvisning til Stiftsøvrighedens henvendelse vedrørende bogføring af
modtagne fakturaer efter efterposteringsperiodens udløb for 2001 skal jeg
meddele, at de omtalte bilag skal bogføres i regnskabsåret 2002."

I et håndskrevet notat i Lolland-Falsters Stifts akter anføres:

" Regninger vedrørende 2001
Kr. 10.922.597,14
Bogført ved/kladde 5372
Betalt ved/kladde 5373
28.02.02"

Med en skrivelse af 8. marts 2002 indsendte Lolland-Falsters Stift regnskabsrapport for 2001.

Som bemærkninger på regnskabets første side havde stiftet indsat følgende:

" Vedrørende folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning

Efter Kirkeministeriets bestemmelse er der i 2001 hensat yderligere kr. 10 mio.
til anmeldte men ej udbetalte skadeserstatninger for året 2000.

For året 2001 er der efter Kirkeministeriets bestemmelse hensat kr.
11.213.607,28 til anmeldte men ej udbetalte skadeserstatninger.

Ved regnskabets afslutning forelå der udgiftsbilag for i alt 10.922.597,14, som
alle vedrørte regnskabsåret 2001. Efter skriftlig meddelelse fra Kirkeministeriet
vil disse først blive udgiftsført i regnskabsåret 2002."
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Fakturaerne blev modtaget på to forskellige dage, henholdsvis den 7. februar og 15. februar
2002. I bilag 1 er der medtaget en oversigt over disse dokumenter.

I en e-mail af 16. april 2002 fra Frans Rasmussen til Rasmus Rex anførte Frans Rasmussen, at
han nu havde:

" Modtaget yderligere regninger fra IT-Kontoret for i alt 6,6 mio. De modtagne
regninger er alle til Tele Danmark og vedrører afgifter til Tele Danmark for
ISDN og ADSL linier for 2001.

Kr. 0,9 mio. er vedrørende 1. halvår af 2001, og kr. 5,7 mio. er vedrørende 2.
halvår af 2001. Det vil med andre ord sige, at der faktisk nu er udgiftsposter for
i alt kr. 17,5 mio., som vedrører år 2001, som bliver medtaget i regnskabet for
år 2002."

Af dokumentet "Noter fra bispesamråd den 13. juni 2002" fremgår, at spørgsmålet om perio-
disering blev drøftet. Biskop Niels Henrik Arendt nævnte, at der er et problem med en over-
førsel på 15 mio. kr. fra 2001 - 2002. Hertil svarede Steffen Brunés:

" [… ] at de vedrører nogle IT-spørgsmål, som først er blevet afklaret i 2002. Ud-
giften har været bestridt i 2001. Det er der først kommet afklaring på, og belø-
bet er først forfaldet i 2002.

Niels Henrik Arendt spurgte, om skyldige omkostninger pr. 31. december ved-
rørende IT på 5,1 mio. kr. er indeholdt i de 15 mio.

Steffen Brunés svarede, at de er indeholdt i DNK budgettet. De 15 mio. kr. var
driftsudgifter vedrørende FLØS."

Kirkeministeriet fremsendte løbende over 2002, senest i løbet af september 2002, regningsbi-
lag til Lolland-Falsters Stift, der alle vedrørte 2001. Jeg har modtaget fakturakopier fra Lol-
land-Falsters Stift for i alt 21.342.138,24 kr. Af en faktura på 6.668.027,14 kr. synes dog at
fremgå, at kun 1.380.800 kr. vedrørte 2001. Kirkeministeriet har imidlertid selv oplyst, jf.
nedenfor, at 3,2 mio. kr. af denne faktura vedrørte tidligere perioder.

De fakturaer, der vedrørte 2001, og som blev modtaget senere end 15. februar 2001 er ligele-
des medtaget i oversigtsform i bilag 1.
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I et referat af et møde mellem Kirkeministeriet og Rigsrevisionen 4. september 2002 blev om
periodisering for 2001 anført:

" Vedrørende fejlperiodiseringen for 2001 på 11 mio. kr. oplyste ministeriet, at
man udelukkende havde pålagt Lolland-Falsters Stift at bogføre udgiften - som
vedrørte 2001 - i 2002 regnskabet, fordi stiftet i skrivelse til ministeriet havde
oplyst, at regnskabet var færdigt. Generelt havde det medført periodiserings-
problemer, at Kirkeministeriet IT-kontor havde en uenighed med eksterne leve-
randører om priser på leverede varer, hvorfor bogføringen havde afventet af-
klaringen herpå. Ministeriet angav endvidere, at abonnementsomkostninger på
tværs af regnskabsår gav problemer."

I dette møde deltog fra Kirkeministeriet Carsten Dalsgaard Jørgensen, Rasmus Rex,
Rasmus Paaske Larsen, Torben Stærgaard og Pernille Esdahl.

I budgetfølgegruppens brev af 13. marts 2003 til kirkeministeren anføres under afsnittet
"Indledende bemærkninger" bl.a.:

" Det er således utilfredsstillende, at der ved udgangen af 2001 primært på IT-
området var afholdt udgifter på ca. 23 mio. kr., som ikke blev medtaget i Fæl-
lesfondens regnskab for dette år, men i stedet blev bogført i 2002. Budgetføl-
gegruppen finder det i denne forbindelse uacceptabelt, at stiftsøvrighederne på
et møde i Kirkeministeriet i maj 2002 fik oplyst, at de fra forrige år resterende
udgifter beløb sig til 15 mio. kr., når Ministeriet på dette tidspunkt var vidende
om, at beløbet var langt større."

Den 1. april 2003 besvarede Kirkeministeriet en henvendelse fra Ebbe Bressing om ministeri-
ets beslutning om førelse af IT-udgifter "i strid med de almindelige regler for periodisering".

Rasmus Rex svarede i en e-mail af 1. april 2003:

" Jeg har undersøgt spørgsmålet og fået oplyst, at ministeriet på daværende tids-
punkt - i begyndelsen af 2002 i forbindelse med afslutningen af Fællesfondens
regnskab for 2001 - var af den opfattelse, at der var tale om korrekt periodise-
ring af de omhandlede udgifter og følgelig meddelte Lolland-Falsters Stift det-
te. Jeg kan oplyse, at det ikke længere er ministeriets opfattelse."
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I et brev af 8. april 2003 til Rigsrevisionen anførte Torben Stærgaard, at en række betalinger,
der var foretaget i 2002, reelt vedrørte perioden, som lå forud for 2002. Torben Stærgaard
anførte:

" Det bør imidlertid indgå i den samlede vurdering, at der ikke tidligere har været
praksis for at foretage reservation vedr. fremtidige omkostninger i forbindelse
med kontraktindgåelse. Herved sker der det, at betaling vedrørende leverandø-
rernes misligholdte aftaler (som der her er tale [om]) udgiftsføres på betalings-
tidspunktet."

I et dokument dateret 29. april 2003 omtales periodiseringsproblemet for 2001. Dokumentet
er benævnt "støttepapir til samråd den 21. maj 2002[03]". Torben Stærgaard har påført, at det
er afleveret til ministersekretæren 30. april 2003 og ændret efter resolution fra SB 20. maj
2003. Heidi Bergman har den 30. april 2004 anført, at dokumentet samme dato er godkendt af
departementschef FLL og SB.

I dokumentet anføres:

"Støttepapir til samråd den 21. maj 2002[03] om IT-udgifter vedrørende
2001 som er udgiftsført i 2002

Rigsrevisionen redegør under punkt 58 i deres beretning for, at der i 2002 er
afholdt udgifter på i alt 30 mio. kr., som vedrører regnskabsåret for 2001.

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

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

I forbindelse med en afstemning mellem IT-Kontorets registreringssystem og
FF's regnskabssystem (SØS), der blev foretaget i slutningen af juni og juli, blev
der i alt identificeret fakturaer vedrørende 2001 til et samlet beløb af 19 mio.
kr. Det skønnedes, at dette beløb kunne holdes inden for rammerne af det totale
budget på 100 mio. kr.
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Der er i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse identificeret udgifter,
som efter Rigsrevisionens opfattelse også burde være udgiftsført i 2001. Mini-
steriet har redegjort herfor over for Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen påpeger i deres beretning, at fakturaer skal bogføres på an-
komsttidspunktet, herunder at udgifter skal henføres til den periode de vedrø-
rer. Sådanne krav er indarbejdet i regnskabsinstruksen for edb-regnskabet, der
er sat i drift med virkning fra 1. januar 2003. Det er desuden et krav, at der ved
årsafslutningen sker en registrering af skyldige omkostninger uanset om der
måtte være fremkommet en faktura eller ej.

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

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

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

De nævnte sager vedrører:

- 5,7 mio. kr. vedrørende ydelser leveret af TeleDanmark.

Efter indgåelse af en aftale med TDC i april 2001 om omlægning af
ISDN til ADSL aftales det, at aftalen skulle have økonomisk virkning
fra og med 1. juli 2001, uanset at TDC først på et senere tidspunkt kun-
ne levere ADSL-linierne. Formålet hermed var fra starten at opnå for-
delene ved den nye aftale, der foruden større båndbredde - til lavere pris
end for ISDN - også bestod i fast pris uanset forbrug.
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TDC havde efterfølgende store problemer med at få deres fakturerings-
systemer til at håndtere dette og kunne ikke udsende fakturaer førend i
slutningen af 2002. I foråret 2002 aftaltes det, at KM foretog aconto
indbetalinger på grundlag af egne opgørelser over antal leverede linier.

- 3,2 mio. kr. vedrørende ydelser leveret af Hewlett-Packard.

Efter en længerevarende diskussion med Hewlett-Packard, der angive-
ligt havde overfaktureret Kirkeministeriet fra starten af kontraktperio-
den (1998) blev der på IT-Kontorets foranledning foretaget en fuld-
stændig gennemgang af samtlige faktureringer.

Gennemgangen afstedkom en større meningsmæssig og økonomisk
uoverensstemmelse med leverandøren, hvorunder ministeriet tilbage-
holdt betalinger. I juni 2002 betaltes efter aftale et beløb på 6,6 mio. kr.
- af disse vedrørte 3,2 mio. kr. tidligere perioder.

- 1,35 mio. kr. vedrørende et ESDH-system leveret af ICL (nu Fujitsu)

Kontrakten, der blev indgået i februar 1997, blev på grund af store for-
sinkelser misligholdt af ICL, og som følge heraf blev betalingsplanen
tilsvarende udskudt.

I marts og juni 2002 betaltes de sidste beløb, i alt 1,6 mio. kr. hvoraf
1,35 vedrørte tidligere år (1997-2001).

- 0,6 mio. kr.
Et tilgodehavende i FF's regnskab som ved slutbetalingen af ICL (oven-
for) blev opløst (udgiftsført) fordi man havde været uopmærksom på, at
en tidligere fremsendt kreditnota, der indgik i ovennævnte opgørelse,
stod som et tilgodehavende vedrørende 2000.

Såfremt - eller når - noget tilsvarende sker fremover skal eksempelvis i TDC
sagen foretages en hensættelse ved udgangen af det regnskabsår de omhandle-
de ydelser er leveret i.

Aktuelt skulle være hensat et beløb på 5,7 mio. kr., som derved påvirker drifts-
resultatet i det regnskabsår leverancen vedrører.
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Når derimod betalingen gennemføres får det ingen indvirkning på driftsresul-
tatet idet betalingen modposteres (opløser) hensættelsen i balancen, der derved
fungerer som et indestående på en "bankbog".”

I biskop Niels Henrik Arendts brev af 6. maj 2003 til kirkeministeren hedder det om periodi-
seringsspørgsmålet vedr. 2001:

" Der blev af stiftsamtmænd og biskopper stillet spørgsmålstegn ved netop denne
transaktion. Du bad én af kontorcheferne svare, og han forsvarede arrange-
mentet med, at man kunne stille spørgsmålstegn ved berettigelsen af nogle af
de overliggende IT-regninger! "

I begyndelsen af maj 2003 besvarede kirkeministeren spørgsmål S3102. Spørgsmålet lød så-
ledes:

" Kan ministeren bekræfte, at der er lavet kreativ bogføring i Fællesfondens
regnskaber i 2001, og i givet fald oplyse, hvornår hun er blevet bekendt her-
med? "

Kirkeministeren svarede bl.a.:

" Der kan være flere forklaringer på, hvorfor regninger først kommer til regn-
skabsføreren efter udløbet af regnskabsåret og den efterfølgende suppleringspe-
riode på en måned og derfor ikke bliver betalt, før afslutningen af årsregnska-
bet er i gang.

Det kan f.eks. skyldes, at leverandøren sender sin faktura på et sent tidspunkt,
eller at den ikke er blevet videresendt tilstrækkeligt hurtigt fra Kirkeministeriet,
eller at fakturaen først har kunnet udstedes på et sent tidspunkt, fordi der har
været tvist om beløbets størrelse.

Jeg forventer, at de nærmere forhold omkring de betalinger, som Rigsrevisio-
nen udtrykker en så markant kritik af, vil blive klarlagt gennem den advo-
katundersøgelse, som jeg har bedt om til belysning af de nærmere forhold.

Jeg blev i løbet af foråret 2002 orienteret om, at der var fakturaer på tilsammen
ca. 15 mio. kr. som vedrørte udgifter i 2001, men som først blev betalt efter af-
slutningen af 2001 regnskabet og derfor ville belaste Fællesfondens budget for
2002."
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Årsregnskab 2002

Der henvises til gennemgangen ovenfor under registrering og betaling.

I en skrivelse af 11. marts 2003 til Lolland-Falsters Stift anføres om korrektioner til fælles-
fondens regnskab for 2002 bl.a.:

" 2. Kr. 600.000 vedr. licensbetalinger til Oracle Danmark bogført på 336 stan-
dard software, fast afgift - omposteres som forudbetalt omkostning vedrø-
rende 2003.

3. Kr. 766.866 betalt til CSC vedr. dataverificering krediteres og optages som
tilgodehavende hos Nordea Finans. Beløbet er forudsat finansieret, men
fakturaen var ikke fremkommet på tidspunktet, hvor aftalerne blev indgået
med Nordea. Der laves en allonge til den indgåede aftale.

4. Kr. 789.500 vedr. køb af PC til installation i provstierne er leveret i januar
og vedrører 2003 - beløbet omposteres til 2003."

Skrivelsen er undertegnet af Carsten Dalsgaard Jørgensen og Torben Stærgaard.

I en skrivelse af 19. marts 2003 til Lolland-Falsters Stift beklagede Kirkeministeriet, at man i
skrivelsen af 11. marts 2003 havde bedt om en ompostering af kr. 600.000 vedrørende Oracle.
Stiftet havde påpeget, at der herved skete en periodiseringsfejl. Ministeriet bad herefter om
korrigerede omposteringer til konto vedrørende "Forudbetalte omkostninger for 2003".

De forudbetalte omkostninger for 2003 kom herefter til at udgøre 601.949,56 kr., mens om-
kostninger for 2002 udgjorde 300.558,71 kr.

Et dokument over et begivenhedsforløb udarbejdet af Torben Stærgaard efter 31. marts 2003
fremstår som en oversigt over hovedindholdet af forskellige møder fra 4. marts 2003 til 31.
marts 2003. Det anføres bl.a. under datoen 20. marts 2003 "møde med CDJ":

" LOF har påpeget at periodisering af Oracle regning ikke var korrekt - har i ste-
det fremsendt ny opgørelse (137 118) med samme resultat - LOF vil nødig til at
periodisere alt. Aftalt at vi lader være og tager hele Oracle på 2002. Tilsvaren-
de vedrørende køb af PC til provster (789) som både er med i periodisering og
som også er leaset. Fejl fra TSF side.
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Aftalt med CDJ at vi tager det hele i 2002. CDJ informerer Helle Samson, TSF
informerer Frans."

Med en e-mail af 29. marts 2003 fremsendte Torben Stærgaard en redegørelse af 28. marts
2003 til Steffen Brunés. Torben Stærgaard anførte, at redegørelsen var udarbejdet på grundlag
af en orientering, han havde givet Steffen Brunés. Carsten Dalsgaard Jørgensen havde i et
telefonmøde med stiftet aftalt at afslutte IT-regnskabet på dette grundlag.

Carsten Dalsgaard Jørgensen har påtegnet dokumentet "Fremsendes til Lolland-Falsters Stift
med anmodning om at afslutte bogføringen som aftalt telefonisk den 28. marts 2003."

Af notatet fremgår, at de bogføringsmæssige fejl, der er begået i 2002, medfører en regn-
skabskorrektion på 1.561.742,38 kr. I notatet anføres bl.a., at Lolland-Falsters Stift under
gennemgang af bilagene har påpeget, at der i finansieringsaftalen indgår fakturaer, der først er
forfaldne i 2003, og som derfor ikke kan indgå i finansieringen af udgifter afholdt i 2002. Det
anføres, at det er aftalt, at periodisering af IT-udgifter kun skal finde sted, hvis der er tale om
betydelige beløb. Herefter anføres, at det kun er pkt. 1 i skrivelsen af 11. marts 2003, der skal
effektueres, henholdsvis at skrivelsen af 19. marts 2003 ikke skal effektueres.

I august 2003 fremsendte Finansministeriet (projektgruppen, der arbejdede med fællesfonden)
spørgsmål om fire fakturaer bogført i 2003, men som tilsyneladende vedrørte 2002.

Om en faktura fra Dansk Internet Selskab af 30. september 2002 anførte Torben Stærgaard i
en redegørelse af 14. august 2003, at den først blev anvist den 26. juni 2003, da leverandøren
måtte afhjælpe mangler, og leverandøren blev derfor først godkendt på styregruppemødet den
20. juni 2003.

Om en faktura fra Dansk Internet Selskab af 30. december 2002  anførte Torben Stærgaard, at
levering først fandt sted i 2003, selvom arbejdet blev udført i løbet af december 2002.

Om en faktura fra CSC dateret 10. januar 2003 anførte Torben Stærgaard, at leverancen skete
i 2003, men at betaling skete for sent, hvilket skyldtes Torben Stærgaard.

Om en faktura fra WM Data vedrørende drift for november og december anførte Torben
Stærgaard, at fakturaerne havde været behandlet på flere møder med leverandøren i perioden
fra den 17. december 2002 til den 14. marts 2003, hvor der blev indgået forlig. Kirkeministe-
riet modtog 8. juli 2003 kreditnota. Torben Stærgaard anførte, at fakturaerne burde have været
bogført i 2002, således at der i status kunne være bogført et tilgodehavende svarende til den
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bod, leverandørerne ifaldt. I henhold til den nye regnskabsinstruks fra 2003 ville alle fakturaer
blive bogført. Hvis fakturaer bestrides, eller der ikke fremkommer faktura på foretagne leve-
rancer ved et årsskifte, vil der blive foretaget hensættelser i det pågældende årsregnskab, såle-
des at senere betaling vil føre til opløsning af hensættelsen.

I et notat af 10. oktober 2003 fulgte Finansministeriet dette op og konkluderede følgende:

Fakturaen fra Dansk Internet Selskab er korrekt bogført, idet Kirkeministeriet har oplyst, at
fakturaen dækker brugen af Intraswite fra perioden 1. januar 2003, hvor licensen er taget i
brug.

Fakturaen fra CSC burde have været medtaget i 2002, og det samme gælder den anden faktura
fra Dansk Internet Selskab.

Finansministeriet anerkendte Kirkeministeriets forklaring vedrørende WM Data. Fakturaen
skulle have været bogført i 2002 og en begrundet formodning om en senere kreditering burde
have været bogført som en kreditering i 2002. Var der ved årsafslutningen tvivl herom, ville
det være korrekt at vente med bogføring af kreditnotaen, indtil sagen var endeligt afgjort, og
kreditnotaen derfor skulle bogføres i 2003.

Sammenfatning

I årsregnskabet for 1999 blev forsikringspræmien for 2000 medtaget. De foreliggende oplys-
ninger må forstås således, at dette skete, fordi betaling af beløbet fandt sted i 1999. Formålet
var at opnå en rabat.

Til brug for årsregnskabet for 2000 fandt der drøftelser sted mellem Frans Rasmussen og Kir-
keministeriet om forsikringshensættelser. I løbet af året blev der bogført udbetalinger for
13.466.019,10 kr., og inden regnskabets afslutning blev der foretaget en hensættelse på
16.533.980,90 kr. Disse to beløb udgjorde i alt 30 mio. kr. Lolland-Falsters Stift havde over
for Carsten Dalsgaard Jørgensen anbefalet en hensættelse, der var så stor, at det samlede be-
løb for året blev 40 mio. kr. svarende til den samlede risiko, da man uden en hensættelse kun-
ne "risikere at betale mere end selvrisikoen på 40 mio. kr. i 2001". Det viste sig senere, at der
var hensat 10 mio. kr. for lidt for år 2000. Kirkeministeriet har oplyst, at det skyldes mangel-
fulde oplysninger fra forsikringsselskabet. Den 7. februar 2002 bad Kirkeministeriet Lolland-
Falsters Stift hensætte yderligere 10 mio. kr. vedrørende forsikringsordningen for år 2000,
således at det samlede beløb for 2000 blev 40 mio. kr.
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Der forelå betydelige forsinkelser med fremsendelse af fakturaer for år 2000 omkring tids-
punktet for afslutningen af årsregnskabet i februar 2001.

Det foreliggende materiale tyder på, at Kirkeministeriet forlængede efterposteringsperioden,
således at de regninger, der kunne opsamles i løbet af februar og begyndelsen af marts, blev
medtaget i 2000 regnskabet.

I relation til år 2000 har der været periodiseringsfejl, bl.a. på grund af en løbende diskussion
med en stor IT-leverandør. Godt 3,6 mio. kr. af en regning på 6,25 mio. kr. vedrører 2000.
Ministeriet ønskede betaling af 5 mio. kr., hvilket var udtryk for det beløb, ministeriet mente
at være forpligtet til at betale.

Begrundelsen for denne udsættelse af betalingen var en uenighed med leverandøren om be-
rettigelsen af kravet.

Regnskabet for 2001 lider af betydelige periodiseringsfejl, idet ca. 27 mio. kr. er medtaget i
2002, selvom de vedrørte 2001.

Lolland-Falsters Stift modtog den 7. februar 2002 fakturaer for godt 6 mio. kr. vedrørende
2001 samt underretning om, at flere fakturaer var på vej. Lolland-Falsters Stift bad i lighed
med året før om tilladelse til forlængelse af efterposteringsperioden til udgangen af uge 7.

Denne henvendelse blev fulgt op i en e-mail den 14. februar 2002, hvor det anførtes, at Lol-
land-Falsters Stift i en telefonsamtale samme dag blev underrettet om, at Kirkeministeriet
havde besluttet, at regningerne modtaget den 7. februar 2002 skulle bogføres i 2002. Lolland-
Falsters Stift oplyste supplerende om nogle fakturaer, der var modtaget den 14. februar 2002,
og bad om en skriftlig meddelelse om bogføring i 2002, hvis ministeriet fastholdt dette. Lol-
land-Falsters Stift anførte, at det ikke var regnskabsmæssigt korrekt.

Den 15. februar 2002 modtog Lolland-Falsters Stift fakturaer på i alt ca. 4,6 mio. kr., der ved-
rørte 2001.

Den 21. februar 2002 forlængede ministeriet fristen for indgivelse af regnskab.

Den 28. februar 2002 meddelte Kirkeministeriet, at fakturaer, der var modtaget efter efterpo-
steringsperiodens udløb for 2001, skulle bogføres i regnskabsåret 2002.

I løbet af 2002 fremsendte Kirkeministeriet yderligere regninger. Jeg har fra Lolland-Falsters
Stift modtaget regninger for i alt 21.342.138,24 kr. En faktura til Hewlett-Packard udgjorde
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6.668.027,14 kr. Så vidt jeg kan se af fakturabilaget, vedrører 1.819.200 kr. 2001. Kirkemini-
steriet har imidlertid oplyst, at 3,2 mio. kr. vedrørte tidligere perioder. Det betyder, at den
samlede fejlpostering for hele 2001-regnskabet udgør enten godt 27 mio. kr. eller knap 29
mio. kr.

Der foreligger forklaringer fra Kirkeministeriets side om begrundelsen herfor. Ministeriet har
fremhævet, at regningerne er kommet frem til Lolland-Falsters Stift efter efterposteringsperi-
odens udløb, og afslutningen af regnskabet var igangsat. Det kan ifølge ministeriet skyldes, at
regningerne var sendt for sent fra ministeriet eller fra leverandørerne. Ministeriet har henvist
til, at betalinger er trukket ud på grund af diskussioner med leverandøren om misligholdelse
eller på grund af andre leverandørsvigt. Der har ifølge ministeriet ikke været tradition for at
bogføre hensættelser i disse tilfælde.

Det beløb på ca. 11 mio. kr., der var direkte omfattet af ministeriets pålæg til Lolland-Falsters
Stift om bogføring i 2002, består af fakturaer, hvor der så vidt ses ikke har været tale om mis-
ligholdelse fra leverandørernes side. Der er dog enkelte mindre krediteringsbeløb, men disse
er indregnet i fakturaer, der er fremkommet, således at de uden videre kunne være ekspederet
rettidigt.

Fakturaerne fremkom til Lolland-Falsters Stift i to grupper, således at den første del blev
modtaget af Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002 og den øvrige del den 15. februar 2002.
På de, der blev modtaget den 7. februar 2002, var Steffen Brunés' anvisningspåtegninger date-
ret den 22. januar 2002. En stor del af disse er konsulentarbejde udført af PLS Rambøll.
Blandt disse fakturaer er der enkelte reguleringsfakturaer for timesatser, men disse er frem-
kommet i løbet af januar måned 2002.

For så vidt angår de fakturaer, der blev modtaget i Lolland-Falsters Stift den 15. februar 2002,
er Steffen Brunés' anvisningspåtegninger dateret den 12. februar 2002. Det bemærkes dog, at
tre af disse fakturaer er påtegnet af Steffen Brunés allerede den 12. december 2001, og en
række af de, der er påtegnet 12. februar 2002, er gamle, hvorfor de kunne være påtegnet på et
tidligere tidspunkt.

I begyndelsen af 2002 bad Kirkeministeriet Lolland-Falsters Stift hensætte 11.213.607,28 kr. i
regnskabet for 2001 som erstatningsbeløb under forsikringsordningen. Ministeriet anførte, at
dette beløb svarede til forskellen mellem allerede udbetalte og det samlede opgjorte erstat-
ningsbeløb på forsikringsskader i 2001. På samme tidspunkt bad ministeriet Lolland-Falsters
Stift hensætte 10 mio. kr. til forsikringer for 2000.

I regnskabet for 2002 foreligger der enkelte periodiseringsfejl.
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Torben Stærgaard og Steffen Brunés har udført en del af ekspeditionerne. Carsten Dalsgaard
Jørgensen har truffet beslutningen om udskydelse af udgifter vedrørende 2001 til 2002. Der
foreligger ingen dokumentation for, at dette spørgsmål har været drøftet med andre.

Ministres involvering

Der er ingen skriftlig dokumentation for, at ministre før 2002 har været involveret i spørgsmål
om korrekt periodisering.

Kirkeminister Tove Fergo har ved flere lejligheder oplyst, at hun blev bekendt med periodise-
ringsproblemet vedrørende 2001 i løbet af foråret 2002. Der er ingen holdepunkter for, at mi-
nisteren var involveret i beslutningen. Lolland-Falsters Stifts årsregnskab med påtegningen
om periodiseringen fremkom til Kirkeministeriet med en skrivelse af 8. marts 2002. Tove
Fergo har oplyst, at det bl.a. var oplysninger om forkert periodisering, der var med til at
igangsætte budgetrevisionsprocessen og bevirkede, at ministeren traf beslutning om at rette
henvendelse til Rigsrevisionen.

På baggrund heraf er det min vurdering, at kirkeminister Tove Fergos oplysning om det tids-
punkt, hvor hun blev bekendt med periodiseringsspørgsmålet vedrørende 2001 er korrekt.

8.3 Vurdering

Regler om registrering, betaling og periodisering af udgifter

Lovgivning

Lov om Folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fastsætter i
§ 10 følgende bestemmelse:

" Fællesfonden bestyres af stiftsøvrighederne efter bestemmelser fastsat af kir-
keministeren"

Loven fastsætter i § 16 og § 17 regler om regnskabsaflæggelse. Lovens § 17 lyder således:

" Stiftsøvrighederne aflægger regnskab for fællesfonden til kirkeministeren efter
bestemmelser fastsat af ministeren."
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Bekendtgørelser udstedt af Kirkeministeriet

Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af bekendtgørelse nr. 432 af 24. maj 1996 om budget
og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v. Bekendtgørelsen fastsætter regler om regnskab og
regnskabsførelse.

Om regnskabsaflæggelse og periodisering fastsættes i § 4, stk. 3:

" Stk. 3. Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender,
forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af
indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets
udløb."

Om førelse af regnskaber fastsætter bekendtgørelsen bestemmelser i § 5 og § 6.

 § 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."

§ 6 lyder således:

" § 6. Stiftsøvrigheden udarbejder en instruks vedrørende regnskabsvæsenets til-
rettelæggelse i stiftsadministrationen. Instruksen skal godkendes af Kirkemini-
steriet og indsendes til Rigsrevisionen til underretning.

Stk. 2. Stiftsøvrigheden sørger for, at stiftets regnskabsinstruks er ajourført, og
kontrollerer at denne overholdes.

Stk. 3. Instruksen skal være udarbejdet i overensstemmelse med de af Finans-
ministeriet fastsatte almindelige retningslinier for udarbejdelse af sådanne in-
strukser for statens regnskabsvæsen."
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Andre regler udstedt administrativt af Kirkeministeriet - SØS-forskrifter

SØS-forskrift, Betalingsformidling, august 1999

I dokumentet "SØS-forskrift, Betalingsformidling, August 99" er om betalinger anført:

" 3.1 Forretningsgang
Funtionaliteten i SØS er udviklet til at understøtte følgende normale forret-
ningsgang:

Omkostning Attesterede bilag registreres i SØS (kreditormodulet) med an-
givelse af betalingsdag"

Lolland-Falsters Stifts regnskabsinstrukser og regler fastsat af Finansministeriet

Lolland-Falsters Stifts regnskabsinstruks, der var gældende frem til juni 2002, blev udarbejdet
i 1992 med gyldighed fra 1. maj 1992.

Om godkendelse af eksterne bilag og betalingstidspunkt anfører instruksen i pkt. II.2 bl.a.:

" Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser m.v. skal doku-
menteres i form af regninger, fakturaer eller lignende fra leverandørerne.

Ved godkendelse af bilagenes materielle og økonomiske indhold skal der føres
kontrol med, at varer, tjenesteydelser m.v. er leverede, at de er i overensstem-
melse med de afgivne bestillinger, og at det fremgår af bilaget, såfremt der
undtagelsesvis er anvendt kopi som bilag.

Betaling bør finde sted således, at eventuelle kontantrabatter udnyttes i det om-
fang, det findes fordelagtigt og ellers til sidste betalingstermin.

Alle bilag attesteres af den dispositionsberettigede eller dennes stedfortræder.
Bilagene efterregnes, hvorefter de bogføres i overensstemmelse med Kirkemi-
nisteriet kontoplan samt betales."

Om den regnskabsmæssige registrering er anført i afsnit IV:

" Stiftets regnskabsmæssige registrering sker i ND-handel og i KAS i henhold til
en af Kirkeministeriet udarbejdet og vedligeholdt kontoplan.
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Den regnskabsmæssige registrering varetages af bogholderen, der har ansvaret
for bogføringen med tilknyttede afstemninger, fejlrettelser og kontroller."

I VII om aflæggelse af regnskab anføres bl.a.:

" I forbindelse med regnskabsaflæggelsen påser stiftskasseren, at så vidt muligt
alle skyldige udgifter og tilgodehavender er registrerede i regnskabet, således
at dette giver et retvisende billede af forbruget i det pågældende år."

Den 1. oktober 2003 trådte en ny regnskabsinstruks i kraft for Lolland-Falsters Stift. Ministe-
riet godkendte dog først dokumentet den 19. marts 2004. Lolland-Falsters Stift har admini-
streret efter forskriften før oktober 2003.

I indledningsafsnittet anføres:

" For så vidt angår regnskabsføringen af Kirkeministeriets IT-udgifter er der ud-
arbejdet et særskilt edb-regnskab.

Regnskabsføringen af disse udgifter skal foretages i overensstemmelse med
Kirkeministeriets SØS-forskrift edb-regnskab. Der henvises i den forbindelse
til bilag 2 b til d."

I pkt. 3.2 om ansvars- og kompetencefordeling vedrørende disponering anføres:

" Af bilag 2 fremgår, hvilke navngivne personer der beklæder de enkelte stillin-
ger. Endvidere er anført medarbejdernes underskrifter og initialer."

I bilag 2 b - 2 c er en kreds af medarbejderne i Kirkeministeriet anført som kompetente.

I pkt. 5.1 om regnskabsmæssig registrering anføres bl.a.:

" Den regnskabsmæssige registrering skal tilrettelægges, således at
• alle indtrufne økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt,
• registreringen sker på et korrekt grundlag,
• der eksisterer et intakt transaktionsspor således at alle registreringer (bilag)

kan følges til årsregnskabet, og omvendt, at årsregnskabet kan opfølges i de
registreringer (bilag), hvoraf dette er sammensat,
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• der findes et kontrolspor, således at registreringerne indeholder oplysnin-
ger, der er nødvendig til dokumentation af registreringernes rigtighed, her-
under dokumentation af beregninger og ændringer m.v."

Om registreringens tilrettelæggelse anføres i pkt. 5.3:

" Udgifter og indtægter, der hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser til
og fra stiftet, skal registreres, når leveringen har fundet sted.

I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tje-
nesteydelser, skal registreringen ske, så snart beløbet kan opgøres, og senest på
betalingstidspunktet. Beløbet kan opgøres, når et retsligt krav på et veldefineret
beløb kan gøres gældende. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod stiftet,
opstået i et kalenderår, ikke kan opgøres endeligt inden regnskabsårets udløb,
skal registreringen ske på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende
regnskabsår på grundlag af et skøn, og således at korrektion af beløbet foreta-
ges i de regnskabsår, hvor kravet kan opgøres endeligt.

Ud- og indbetalinger herunder forudbetalinger, der ikke straks skal henføres til
en indtægts- og en udgiftskonto, registreres på en mellemregningskonto, indtil
endelig registrering finder sted.

I de regnskabsmæssige suppleringsperioder registreres udgifter og indtægter,
der periodemæssigt skal henføres til gammelt regnskabsår. Disse registreringer
bør begrænses til tilfælde, hvor der foreligger særlige grunde til, at registrerin-
gen ikke tidligere har kunnet ske.

De regnskabsmæssige supplementsperioder anvendes endvidere til registrering
af afslutningsposteringer.

Når registreringen er foretaget, skal dette noteres på bilaget."

I pkt. 8 om aflæggelse af regnskaber anføres:

" I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet påses endvidere, at alle tilgo-
dehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v. er registrerede i regnskabet,
således at dette giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågæl-
dende regnskabsår samt af aktiver og passiver ved regnskabsårets udløb."
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Denne regnskabsinstruks bygger på et modeludkast, som Kirkeministeriets 2. kontor udarbej-
dede og udsendte med en skrivelse af 12. november 1999 til stiftsøvrighederne. Modeludka-
stet indeholder i det væsentlige de samme bestemmelser som den forskrift, der trådte i kraft
for Lolland-Falsters Stift i 2003. På et SØS-regnskabsgruppemøde i februar 2000 nævnte Car-
sten Dalsgaard Jørgensen, at dette dokument var udsendt til stifterne.

Regler udstedt af Finansministeriet

Som ovenfor anført har Kirkeministeriet i regnskabsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, fastsat, at
regnskabsinstruksen skal være udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinier, Finans-
ministeriet har fastsat for udarbejdelse af instrukser for statens regnskabsvæsen.

Udover at reglerne skal være fastsat i overensstemmelse med disse retningslinier, vil ret-
ningslinierne tillige være et fortolkningsbidrag til forståelsen af de regler, Kirkeministeriet har
fastsat.

Da regnskabsinstruksen for Lolland-Falsters Stift blev sat i kraft i 1992 var Kirkeministeriets
regnskabsbekendtgørelse endnu ikke udstedt. Lignende regler fandtes imidlertid i bekendtgø-
relse nr. 701 af 23. oktober 1991 om stiftsmidlernes bestyrelse. Bekendtgørelsens § 14 lød
således:

" § 14. Hver stiftsøvrighed udarbejder en instruks for regnskabsvæsenets tilret-
telæggelse efter de retningslinier, som fastsættes af Finansministeriet og Kir-
keministeriet."

På dette tidspunkt gjaldt Finansministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 10. september 1984 om
statens regnskabsvæsen m.v.

I denne bekendtgørelse anføres i § 5, stk. 3:

" Stk. 3. Udgifter og indtægter, hidrørende fra levering af varer og tjenesteydel-
ser til eller fra staten, skal registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde,
hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser,
skal registreringen ske, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstids-
punktet."

Bekendtgørelsens § 5, stk. 5, lød således:
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" Stk. 5. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod staten, opstået i et finansår,
ikke kan opgøres endeligt inden den afsluttende regnskabsaflæggelse, bør regi-
streringen ske på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende finansår på
grundlag af et skøn, og således at korrektion af beløbet foretages i det finansår,
hvor kravet kan opgøres endeligt."

Bekendtgørelsens § 4, stk. 2, fastsatte, at chefen for en regnskabsførende institution var for-
pligtet til "at lade udarbejde og kontrollere overholdelsen af en instruks vedrørende regn-
skabsvæsenets tilrettelæggelse i institu
tionen og de hertil knyttede ansvars- og kompetenceregler. [… ] Finansministeriet udsender et
cirkulære med retningslinier for udarbejdelse af sådanne instrukser."

I medfør af disse bestemmelse udstedte Finansministeriet et cirkulære af 10. september 1984
om udarbejdelse af institutionsinstrukser vedrørende regnskabsvæsenets tilrettelæggelse.

I cirkulæret anføres:

" [… ]
d) Registreringen af udgifter og indtægter m.v. skal foretages under hensyn-

tagen til de regler, der er omtalt i § 5, stk. 3-5, i finansministeriets be-
kendtgørelse af 10. september 1984 om statens regnskabsvæsen m.v. Reg-
lerne skal optages i instruksen.

e) Senest i den regnskabsmæssige supplementsperiode foretages registrering
på udgifts-/indtægtskonti vedrørende gammelt finansår, såfremt leveringen
af en vare eller tjenesteydelse til eller fra staten har fundet sted, eller anden
fordring er opstået inden finansårets udløb.

[… ]"

Om periodisering af regnskabet anførte cirkulæret:

" I forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet påses, at alle tilgodehavender,
forudbetalte og skyldige beløb m.v. er registreret i regnskabet, således at dette
giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende finansår
samt af aktiver og passiver ved finansårets udløb."

Den regnskabsinstruks, der trådte i kraft for Lolland-Falsters Stift i 2002, byggede som anført
på et udkast udarbejdet af Kirkeministeriet i 1999.
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I henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. har Finansministeriet udstedt bekendtgørel-
se om statens regnskabsvæsen m.v., og i 1999 gjaldt bekendtgørelse nr. 1163 af 20. december
1994. Bekendtgørelsen blev afløst af bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001. Finansministe-
riet (Økonomistyrelsen) har løbende udsendt "Vejledning om udarbejdelse af regnskabsin-
strukser". Den gældende vejledning er oprindeligt udsendt 21. juni 2001.

I bekendtgørelse nr. 1163 af 20. december 1994 anføres om regnskabsmæssige registreringer i
§ 11, stk. 4:

" Stk. 4. Registreringerne skal foretages løbende og snarest muligt efter, at de
forhold, der er grund til registreringen, foreligger. Registreringerne skal endvi-
dere foretages ved metoder, der sikrer den tidsmæssige rækkefølge i registre-
ringerne samt fuldstændigheden og holdbarheden heraf."

Om periodisering anføres i § 13:

" § 13. Udgifter og indtægter, hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser
til eller fra staten, skal registreres, når levering har fundet sted.

Stk. 2. I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer
og tjenesteydelser, skal registreringen ske, så snart beløbet kan opgøres, og se-
nest på betalingstidspunktet. Et beløb kan opgøres, når et retsligt krav på et
veldefineret beløb kan gøres gældende. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav
mod staten, opstået i et finansår, ikke kan opgøres endelig inden regnskabsårets
udløb, skal registreringen ske på en udgiftskonto i regnskabet for det pågæl-
dende finansår på grundlag af et skøn, og således at korrektion af beløbet fore-
tages i det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt.
Stk. 3. Ud- og indbetalinger, herunder forudbetalinger, der ikke straks kan hen-
føres til en udgift/indtægtskonto, skal registreres på en beholdningskonto (sta-
tuskonto), indtil udgifts/indtægtsregistrering kan finde sted.
Stk. 4. I de regnskabsmæssige supplementsperioder registreres udgifter og
indtægter, der periodemæssigt skal henføres til gammelt regnskabsår. Disse re-
gistreringer bør begrænses til tilfælde, hvor der foreligger særlige grunde til, at
registreringen ikke tidligere har kunnet ske.
Stk. 5. De regnskabsmæssige supplementsperioder anvendes endvidere til regi-
strering af afslutningsposteringer."
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Regnskabsbekendtgørelsen, bek. nr. 188 af 18. marts 2001, er mere generelt formuleret, men
de materielle regler for registrering og periodisering er de samme, jf. bekendtgørelsens § 26
og § 28.

I "Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser" er der fastsat nærmere bestemmelser
om, hvorledes regnskabsinstrukser skal udformes. Om regnskabsmæssig registrering anføres
som en generel retningslinie i punkt 2.3.1:

" At registreringen skal foretages når leveringen har fundet sted medmindre der
gælder særskilte regler i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 26.

[… ]

At alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og så vidt muligt i den rækkeføl-
ge, som transaktionerne er foretaget i."

Videre anføres:

" Forud for registreringen skal føres kontrol med, at bilagene indeholder de op-
lysninger der er nødvendige for registreringen. Disse oplysninger omfatter som
minimum:

- dato (periodeangivelse) transaktionen vedrører (henføringsdato/måned)."

Den 26. september 2003 bad Kirkeministeriet Finansministeriet via følgegruppen udarbejde et
notat om periodisering. Den 10. oktober 2003 forelå notatet.

Redegørelsen er udarbejdet på grundlag af Finansministeriets budgetvejledning 2001. I nota-
tet anføres side 2:

" Det fremgår af statens regnskabsbekendtgørelse, at en udgift eller indtægt regi-
streres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende. (Rets-
erhvervelsesprincippet)

En udgift anses for afholdt, når leveringen af en vare eller ydelse har fundet
sted, eller et arbejde er udført. Tilsvarende er en indtægt modtaget, når en leve-
rance af varer eller ydelser er effektueret.
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Når udgifter eller indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydel-
ser, anses en udgift for afholdt eller en indtægt for modtaget, så snart beløbet
kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

Projektindtægter m.v., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse
af en nærmere specificeret aktivitet, indtægtsføres i takt med udgiftens afhol-
delse i denne aktivitet.

Såfremt størrelsen af et retsligt krav ikke kan opgøres endeligt inden regn-
skabsåret udløb, skal udgiften registreres i regnskabet for det pågældende fi-
nansår på grundlag af et skøn, og således at korrektion af udgiften foretages i
det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt."

Herefter gennemgås en række eksempler.

SØS-forskrift - edb-regnskabet

Kirkeministeriet har siden 1999 arbejdet på udvikling af en specialforskrift vedrørende edb-
regnskabet. Det fremgår af de oplysninger, Kirkeministeriet har givet til Rigsrevisionen, at
Kirkeministeriet i praksis i det væsentligste har fulgt de principper, der er fastlagt i denne
SØS-forskrift.

En del af det overordnede formål med denne forskrift har været at integrere IT-kontorets in-
terne styringssystem vedrørende edb-udgifterne med SØS, således at bilagene kun registreres
én gang i ét system.

I udkastet til SØS-forskrift "EDB-regnskabet", dateret april 2001, anføres i pkt. 6.2.3:

" Betaling bør finde sted således, at eventuelle kontantrabatter udnyttes i det om-
fang, det findes fordelagtig og ellers til sidste betalingstermin."

I pkt. 6.4.1 anføres bl.a.:

" Den regnskabsmæssige registrering skal tilrettelægges, således at

• alle indtrufne økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt.
[… ]"

Om registrering anføres i pkt. 6.4.3:
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" Forud for registreringen kontrollerer edb-bogholderen, at regnskabsbilagene er
godkendt og attesteret af hertil bemyndigede personer, at konteringen er kor-
rekt, og at bilagene indeholder de for bogføringen nødvendige oplysninger.
[… ]

Registrering sker løbende og i overensstemmelse med gældende retningslinier
for edb-regnskabet.

Det tilstræbes, at udgiftsposter vedrørende gammelt år henføres til gammelt år.

Registrerede bilag med tilhørende kontrolleret bogføringsjournal sendes til
Lolland-Falsters Stift til bogføring og efterfølgende betaling."

I afsnit 9 er der medtaget en række bogføringseksempler.

I pkt. 9.6 om skyldige beløb anføres:

" I forbindelse med årsafslutningen skal regnskabet periodiseres. Der kan være
behov for at omkostningsføre skyldige beløb."

Som et eksempel anføres:

" IT-kontoret har i det nu afsluttede regnskabsår ikke modtaget faktura for loka-
leleje for december for kr. 22.350,00. Regningen modtages først ultimo januar
til betaling 8. februar."

Nedenfor denne tekst vises, at beløbet bogføres som en skyldig omkostning og anføres under
kreditorer.

I pkt. 10.1 gengives nogle af reglerne fra SØS-forskrift "Periodeafslutning".

SØS-forskrift "EDB-regnskab" af november 2002 indeholder i vidt omfang de samme regler.
Dog er reglerne om registrering formuleret således:

" Udgiftsbilag sendes til Lolland-Falsters Stift, straks de er

1. modtaget
2. ankomstregistreret
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3. kontrolleret
4. godkendt
5. anvist
6. frigivet

Lolland-Falsters Stift bogfører straks udgifterne.

[… ]

Registrering sker løbende i takt med at bilagene modtages fra IT-kontoret og i
overensstemmelse med gældende retningslinier for edb-regnskabet.

[… ]"

SØS-forskrift om periodeafslutning

I Kirkeministeriets SØS-forskrift - periodeafslutning af 1. december 2000 anføres i pkt. 5
"Årsafslutning":

" Årsafslutningen skal betragtes som udbygning af halvårsafslutningen.

Efterposteringsperioden3 er frem til konsolideringen primo februar måned. Af-
stemnings- og omposteringsperioden er frem til regnskabets aflæggelse.

Årsafslutningen, der vedrører udarbejdelse af det periodiserede årsregnskab,
følger forløbet i dette afsnit samt skemaet i bilag 4.

Årsafslutningen kan først gennemføres, når alle bilag, der skal henføres til det
pågældende regnskabsår, er bogført, kontrolleret og afstemt.

Dvs., at der ikke længere må bogføres til det gamle år, når årsafslutningen på-
begyndes [… ]"

I note 3 anføres:

" Forstået som den periode inden for hvilken det fortsat er muligt at henføre ud-
gifter til gammelt regnskabsår."

I pkt. 5.5.4, "Spærring", anføres:
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" Der spærres for bogføring i regnskabsåret, når regnskabet er afleveret."

I pkt. 5.6.3 om lukning anføres:

" Når revisionen er afsluttet og eventuelle berigtigelsesposteringer er gennem-
ført, dog senest den 30.6 året efter, lukkes for bogføring i regnskabsåret."

Årsregnskabslovens regler om regnskabsafslutning

Årsregnskabsloven indeholder en mere finmasket regulering af disse spørgsmål.

Efter årsregnskabslovens § 27, stk. 2, sidste punktum, skal omkostninger, der vedrører regn-
skabsåret, men som først vil blive betalt i det efterfølgende år, medtages som gældsforpligtel-
ser.

Efter § 47 skal forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvik-
ling, indregnes i balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser.

Efter § 77, nr. 5, skal ledelsesberetningen omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet
efter regnskabsårets afslutning.

8.4 Registrering og betaling - objektiv overtrædelse

Objektivt foreligger der en overtrædelse af Lolland-Falsters Stifts dagældende regnskabsin-
struks, der fastsatte de centrale regler om betaling og registrering.

For registrering og betaling gjaldt, at bilagene skulle godkendes og attesteres til betaling og
derefter registreres med angivelse af betalingsdag. Denne procedure skulle finde sted løbende,
således at betaling skete rettidigt, eventuelt således at kontantrabatter kunne udnyttes og ellers
til sidste betalingstermin.

I hele den undersøgte periode har disse regler i større eller mindre omfang været tilsidesat. IT-
regningsbilag har henligget for herefter at blive ekspederet samlet i større enkeltportioner.
Undertiden har betaling ikke kunnet ske, selvom IT-regningerne var fremsendt til Lolland-
Falsters Stift i attesteret tilstand, idet stiftet på modtagelsestidspunktet ikke har rådet over de
fornødne midler til betaling.
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Registrering og betaling - subjektiv vurdering

De involverede personer har været bekendt med den enkle regel om, at der skal betales senest
til sidste betalingsdag.

Som anført har denne regel været overtrådt i hele den undersøgte periode. IT-regninger har
henligget for derefter at blive ekspederet i samlede partier, ofte med overskridelse af sidste
betalingsdag til følge.

Efter de regler, der gælder om ekspedition af regningsbilag inden for IT-området og den
kompetence- og ansvarsfordeling, der er fastlagt herfor, påhviler ansvaret afdelingschef - da-
værende kontorchef - Steffen Brunés.

Under hensyn til den lange periode, hvor dette spørgsmål forblev uløst, påhviler ansvaret tilli-
ge departementschef Finn Langager Larsen. Begge har modtaget regnskabsgruppens budge-
topfølgningsrapporter. Der er - navnlig for departementschefens vedkommende - tale om et
ansvar for ikke at have grebet ind og tilvejebragt en effektiv rutine ved at sørge for, at IT-
kontoret og 3. kontor prioriterede opgaven i tilstrækkeligt omfang eller fik tilført ressourcer,
der gjorde det muligt.

Grovhedskrav/helhedsvurdering

Selvom der for så vidt er tale om en overtrædelse af de regler, der gjaldt for administrationen,
må spørgsmålet ses i sammenhæng med de øvrige spørgsmål, der forelå i den undersøgte pe-
riode.

Forsinkelserne har - ud over betaling af morarenter - været medvirkende til periodiseringsvan-
skeligheder for årsregnskabet for 2000 og især for 2001.

Der foreligger kun holdepunkter for at antage, at der er tale om simpel forsinkelse, det vil sige
forsinkelse, der ikke finder sted for at forfølge et bestemt formål. Forsinkelsen har navnlig
beroet på manglende ressourcer eller på den prioritering af de foreliggende ressourcer, der
fandt sted. Den ujævne ekspedition af bilag i "bunker" er en karakteristisk reaktion, når res-
sourcerne er for få eller anvendes andetsteds.

Forsinkelserne har - ud over betaling af morarenter - været medvirkende til periodiseringsvan-
skeligheder for årsregnskabet for 2000 og især for 2001.
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Det er min vurdering, at ministeriet i lighed med den generelt dårlige budget- og økonomisty-
ring heller ikke fik gennemført en effektiv rutine for bilagsekspedition. IT-kontorets ressour-
cer har været anvendt til gennemførelse af de store projekter, kontoret har håndteret i den un-
dersøgte periode. De involverede har selv ved flere lejligheder tilkendegivet dette. Den an-
vendte forretningsgang har været noget tung, jf. bl.a. Finansministeriets efterfølgende vurde-
ringer, men dog begrundet i det forhold, at IT-kontoret var en ekstern organisation under PLS
Rambøll, hvorfor ministeriet - med rette - fandt det mest korrekt, at departementet traf anvis-
ningsbeslutningerne vedrørende regninger fra PLS Rambøll.

Der blev dog forsøgt visse initiativer til afhjælpning af problemet.

Det er navnlig min vurdering, at den meget langvarige periode, hvori dette problem er forble-
vet uløst, skyldes en forkert prioritering af ressourceanvendelsen.

Under hensyn hertil og til den ret lempelige praksis, der foreligger i sager om økonomisk og
administrativ dårlig styring, er det min vurdering, at der næppe er tilstrækkeligt grundlag for
at fastsætte sanktioner efter tjenestemandsloven, om end jeg finder forholdet ganske kritisa-
belt, navnlig på grund af dets lange varighed.

Det har ikke umiddelbart været muligt at etablere en adgang til registrering af bilag i forbin-
delse med ankomst, da Kirkeministeriet ikke selv forestod bogføring. Ministeriet har udviklet
denne mulighed.

8.5 Periodisering - objektiv overtrædelse af regler

Reglerne om periodisering har i flere af de undersøgte år, herunder navnlig for årsregnskabet
2001, været overtrådt i den forstand, at der er henført udgifter til andre år end de år, udgifterne
vedrørte.

Det fremgår af bekendtgørelsen om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden, at regnska-
bet skal give et "retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt aktiver
og passiver ved årets udløb".

Regnskabsførelsen har fundet sted på grundlag af en instruks udarbejdet i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier Finansministeriet har fastsat for instrukser for statens regn-
skabsvæsen. Ifølge disse skal regnskabet indeholde alle udgifter afholdt for året og udvise en
registrering af alle skyldige udgifter og tilgodehavender, således at regnskabet giver et retvi-
sende billede af forbruget i det pågældende år.
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Reglerne bygger på de regler, der gælder for periodisering af statens regnskaber og har løben-
de været fastsat i bekendtgørelser om statens regnskabsvæsen og i de regler, Finansministeriet
har udstedt om fastsættelse af regnskabsinstrukser.

Disse regler bygger på retserhvervelsesprincippet, hvilket indebærer, at en udgift, der vedrører
varekøb eller køb af en tjenesteydelse, skal udgiftsføres i leveringsåret.

I øvrigt må disse regler forstås på samme måde som årsregnskabsloven, bl.a. således, at reg-
ninger, der vedrører det aktuelle regnskabsår, og som er kendt på tidspunktet for regnskabets
afslutning, men af forskellige grunde ikke kan medtages, må optages i regnskabet som en
skyldig omkostning.

Såfremt der er tvist om et krav, der hidrører fra en levering i det pågældende regnskabsår, må
myndigheden foretage et skøn over, hvilke beløb der skyldes, og optage dette som en hen-
sættelse, der udgiftføres i det indeværende regnskabsår. Finder det endelige opgør og betaling
sted i det følgende regnskabsår, afvikles hensættelsen. Betales et større beløb end det hensatte,
udgiftføres det overskydende beløb på årets driftsregnskab.

Alle regninger, der er omfattet af ministeriets pålæg til Lolland-Falsters Stift, var kendt i mi-
nisteriet i god tid inden den 7. februar 2002, og beløbet kunne således i det mindste være op-
gjort og optaget som skyldig omkostning.

For de øvrige fakturaer, der fremkom til betaling i løbet af 2002 gjaldt, at de alle var omtvi-
stede. Der skulle være foretaget et skøn over de skyldige omkostninger, der vedrørte 2001, og
foretaget en hensættelse af dette beløb.

For så vidt angår periodiseringen af forsikringsudgifter, skulle præmiebetalingen i 1999 af
præmien for 2000 have været periodiseret i 2000. Derimod har ministeriet i højere grad for-
søgt at periodisere korrekt, for så vidt angår erstatningsbetalinger, idet man har medtaget hen-
sættelsesposter i 2000 og 2001, om end disse viste sig ikke at være tilstrækkelige.

Som det fremgår af ministeriets pålæg til Lolland-Falsters Stift, har ministeriet lagt vægt på
efterposteringsperiodens afslutning.

SØS-forskriften om periodeafslutning fastsætter bl.a. regler om årsafslutning. Disse regler er
ikke helt klare. Reglerne indikerer en kronologi i regnskabsafslutningen.

Den første regel er en regel om den såkaldte "efterposteringsperiode". Denne regel er for-
holdsvis klar, idet den omhandler den periode, hvor det er muligt at henføre udgifter til gam-
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melt regnskabsår. Periodens tidsmæssige afslutning er mindre klar, idet den henviser til "kon-
solideringen primo februar måned". Denne konsolidering har imidlertid efter Kirkeministeri-
ets og Lolland-Falsters Stifts praksis i flere år været fastsat til den 7. februar.

Herefter følger den periode, der kaldes årsafslutningen. Denne periode er formentlig identisk
med den periode, der kaldes "afstemnings- og omposteringsperioden". Denne periode går
frem til regnskabets aflæggelse.

Efterposteringsperioden synes at kollidere med en regel om årsafslutning, idet årsafslutningen
først kan gennemføres "når alle bilag, der skal henføres til det pågældende regnskabsår, er
bogført, kontrolleret og afstemt." Formentlig adresserer denne regel dog blot, at de bilag, der
forud for og i efterposteringsperioden er henført til regnskabsåret, skal være korrekt bogført,
kontrolleret og afstemt. Dette understøttes af den forklarende eftersætning "dvs., at der ikke
længere må bogføres til det gamle år, når årsafslutningen påbegyndes". Denne bestemmelse
understreger, at efterposteringsperioden sætter grænsen for, hvor længe der kan bogføres i det
gamle år. Denne grænse er sammenfaldende med påbegyndelsen af årsafslutningen, hvilket,
jf. ovenfor, er den periode, der påbegyndes, når efterposteringsperioden er udløbet.

Det bemærkes dog, at disse reglers ordlyd ikke synes klart afstemt med ordlyden af senere
regler i forskriften om spærring, pkt. 5.5.4 og forskriften om lukning pkt. 5.6.3, idet disse i
mere generel form taler om at ”lukke for” eller ”spærre for” bogføring i regnskabsåret.

På denne baggrund må det antages, at ministeriet har overholdt reglerne for efterposteringspe-
riodens- og årsregnskabets afslutning.

Subjektiv vurdering og motivvurdering

Som gennemgået ovenfor, er reglerne om periodisering objektivt overtrådt, idet ministeriet
har henført udgifter til forkerte år. Det er navnlig periodiseringen for årsregnskabet for 2001,
der påkalder sig opmærksomhed på grund af størrelsen, og fordi Kirkeministeriet udtrykkeligt
pålagde Lolland-Falsters Stift at bogføre disse udgifter i det efterfølgende regnskabsår.

Hovedreglen om korrekt periodisering skal ses på baggrund af en krydsende regel - reglen om
efterposteringsperiodens længde.

Denne regel fremgår af SØS-forskriften om periodeafslutning og indebærer, at henførelse af
udgifter til gammelt regnskabsår kun kan ske indtil denne periode udløber, hvilket skete den
7. februar 2002 for årsregnskabsåret 2001.
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Beslutningen om at pålægge Lolland-Falsters Stift bogføringen i det efterfølgende år er efter
sin egen formulering båret af reglen om regnskabsårets afslutning (efterposteringsperiodens
udløb), da Kirkeministeriet udtrykkeligt henviser til "bogføring af modtagne fakturaer efter
efterposteringsperiodens udløb for 2001". Det må antages, at Kirkeministeriet har lagt afgø-
rende vægt på denne regel.

Kirkeministeriet har efter det foreliggende selv opfattet beslutningen som lovlig på det tids-
punkt, hvor den blev truffet. Dette understøttes af, at kontorchef Carsten Dalsgaard Jørgensen
traf beslutningen skriftligt og dermed i åbenhed. Beslutningen blev fastholdt efter en advarsel
fra en underordnet medarbejder. Der var således anledning til at genoverveje beslutningen,
der allerede var truffet, inden Lolland-Falsters Stift reagerede. Desuden blev den truffet med
viden om, at der ville blive foretaget en senere påtegning af regnskabet. Regnskabet er offent-
ligt, og en offentliggørelse ville derfor kunne finde sted, ligesom aktindsigt i den skrivelse,
hvor ordren blev fastslået, var en nærliggende mulighed. Havde kontorchef Carsten Dalsgaard
Jørgensen været i tvivl om lovligheden, havde han formentlig forelagt spørgsmålet for depar-
tementschefen, men der foreligger intet herom. Beslutningen er truffet inden for en kort tids-
periode. Carsten Dalsgaard Jørgensen var bortrejst en del af perioden.

Det må antages, at Carsten Dalsgaard Jørgensen har været bekendt med den periodiserings-
mæssige hovedregel om henførelse af udgifter til det år de vedrører (leveringstidspunktet).
Dog var periodiseringsreglerne ikke særligt fyldigt beskrevet i Lolland-Falsters Stifts regn-
skabsinstruks fra 1992. På den anden side var de regler, Finansministeriet havde udstedt, og
som instruksen byggede på, noget fyldigere og mere beskrivende. 2. kontor og Carsten Dals-
gaard Jørgensen havde desuden i en længere periode arbejdet med såvel et udkast til nye
regnskabsinstrukser for stifterne som et udkast til SØS-forskrift vedrørende edb-regnskabet,
der indeholdt opdaterede udgaver af periodiseringsreglerne. Det udkast til regnskabsinstruks,
Kirkeministeriet udsendte i 1999, var formuleret stort set enslydende med de finansministeri-
elle regler udkastet byggede på.

I forhold til hovedreglen om henførelse af udgifter til leveringsåret er det afgørende for perio-
diseringsbeslutningen i februar 2002, at de foreliggende fakturaer ikke kunne give anledning
til tvivl – de vedrørte utvivlsomt 2001, og de var hverken udstedt for sent eller omstridt.
Derimod var de fleste af de store beløb, der først blev betalt senere i 2002, omtvistede, og for
så vidt angår håndteringen af en sådan periodisering, var de fastsatte periodiseringsregler ikke
særligt instruktive eller forklarende.

For så vidt angår beslutningen i februar, må det derfor antages, at det relevante spørgsmål, der
forelå for Kirkeministeriet, var, hvilken betydning reglen om efterposteringsperiodens udløb
skulle tillægges over for reglen om henførelse af udgifter til det relevante regnskabsår.
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Reglerne om periodeafslutning må anses for noget uklare og i forhold til f.eks. aktieselskabs-
lovens tilsvarende regler ufuldstændige og ikke særligt informative. Reglen om efterposte-
ringsperiodens længde og betydning er - som ovenfor anført - i sig selv forholdsvis klar, men
dens betydning og afgrænsning sløres i nogen grad af uklarhed om de andre periodeafslut-
ningsreglers rækkevidde og betydning. Efter aktieselskabsloven ville man f.eks. have medta-
get sådanne kendte forpligtelser som en gældsforpligtelse.

Den mulighed, der forelå for Kirkeministeriet, var enten at bede stiftet medtage det samlede
beløb som skyldige omkostninger eller - og måske mere nærliggende efter de regler, der
gjaldt - forlænge efterposteringsperioden i lighed med den beslutning, der blev truffet året før.
SØS-forskrifterne har karakter af tjenesteforskrifter, og de kunne fraviges af ministeriet. En
yderligere mulighed havde været medtagelse af en forklarende note i regnskabet.

Formålet med periodiseringsreglerne er at give et retvisende billede af årets dispositioner og
rense regnskabsaflæggelsen for tilfældigheder og uforudsete forløb. Dette gør regnskabsaf-
læggelsen mere realistisk, og gør det muligt at vurdere regnskabet i forhold til budgettet. En
udskydelse af bogføringen gør regnskabet tilsvarende uklart. Det samme gælder for det føl-
gende regnskabsår, der bliver belastet af udgifter, der stammer fra tidligere år. Herudover vil
økonomistyringen i det følgende år blive forstyrret, idet budgettet ikke vil passe, medmindre
budgettet revideres, hvis der er mulighed herfor.

På den anden side har spørgsmålet ikke indeholdt noget bevillingsretligt problem, idet fælles-
fonden løbende har haft adgang til at trække på stiftsmidler.

Efter de oplysninger, der foreligger i sagen, har der intet været til hinder for i lighed med året
før at forlænge efterposteringsperioden og dermed bogføre alle fakturaer, der blev fremsendt i
løbet af februar korrekt, ligesom de udgifter, der hidrørte fra omstridte fordringer, der frem-
kom senere på året, kunne være medtaget som en hensættelse efter en skønsmæssig fastsættel-
se af ministeriets forpligtelser.

Det kan på denne baggrund overvejes, om ministeriet med denne beslutning ønskede at
"sminke" regnskabet for 2001.

Visse omstændigheder kunne tale herfor. F.eks. svarede de bogførte IT-udgifter pr. 7. februar
2002 netop til de budgetterede IT-udgifter for 2001. Ved en forskydelse af yderligere udgifter
ville IT-budgettet for dette år passe. For regnskabet for 2000 var ministeriet inde på overve-
jelser om optimering af regnskabet i forhold til periodisering af udgifter til provstirevision.
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På den anden side synes fremsendelsen af fakturaerne ikke at være udtryk for en forudfattet
plan med dette formål. Som anført blev fakturaerne fremsendt i to dele, hvoraf den første del
fremkom den 7. februar 2002. Havde formålet været at afslutte bogføringen uden disse faktu-
raer, ville de sandsynligvis være fremsendt samlet på et senere tidspunkt, f.eks. sammen med
dem, der blev modtaget af Lolland-Falsters Stift den 15. februar. Desuden er de fremsendte
fakturaer af meget blandet art. Nogle er ret små, andre store. En del er meget gamle, mens
andre er udstedt i løbet af januar. Det tyder på, at der har været tale om samme adfærd som
hidtil - fakturaerne har været samlet i en bunke.

Fremsendelsen fra IT-kontoret med modtagelse den 7. februar indikerer, at IT-kontoret har
arbejdet for at nå en rettidig fremsendelse under hensyn til Frans Rasmussens erindring af
ministeriet om datoen 7. februar. Det fremgår af Frans Rasmussens mail, at han den 7. februar
blev orienteret om, at der var flere fakturaer på vej, hvorfor han bad om forlængelse af efter-
posteringsperioden. Den 14. februar 2002 fandt en telefonsamtale sted, hvor ministeriet ved
Rasmus Rex orienterede Frans Rasmussen om, at ministeriet havde besluttet, at "PLS-
fakturaerne" (fremkommet 7. februar) skulle medtages i 2002-regnskabet. Dette kan tyde på,
at beslutningen er truffet i den mellemliggende uge og dermed ikke var en del af en forudfat-
tet plan om at forskyde udgifterne.

Endelig ville Kirkeministeriet ikke opnå noget gunstigt resultat ved en sådan udskydelse af
betalingerne. I modsætning til sagen om "den kreative bogføring" var der ingen bevillingsret-
lige overvejelser, idet en budgetoverskridelse ikke nødvendiggjorde en ansøgning til Finans-
udvalget om en yderligere bevilling. En budgetoverskridelse ville kunne lånefinansieres, og
fordelen ville kun være en kortvarig "sminkeeffekt", idet regnskabet for det indeværende år
ville se bedre ud. Udgiften ville imidlertid blot blive forskudt til det efterfølgende år, hvor der
ikke var budgetteret med den, hvorved det samme budgetoverskridelsesproblem ville opstå,
hvilket faktisk også skete.

Selv om jeg ikke helt kan udelukke, at et sådant motiv kan have indgået i ministeriets over-
vejelser, er der ikke noget grundlag for at antage, at det har været det afgørende hensyn.

På baggrund heraf er det min vurdering, at ministeriet traf beslutningen om udskydelsen ved
at lægge afgørende vægt på reglen om efterposteringsperiodens udløb og dermed afvise en
udsættelse af fristen. Dette var isoleret set ikke en ulovlig beslutning, idet ministeriet holdt sig
til SØS-forskrifternes klare ordlyd på dette punkt.

Det må imidlertid anses for en fejl, at ministeriet ikke traf beslutning om at udsætte fristen for
efterposteringsperiodens udløb, idet man herved lagde for stor vægt på overholdelse af en
forskrift, der blot er fastsat for at sikre et ensartet og struktureret forløb af regnskabsaflæggel-
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sen over for en materiel regel, der skal sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. Denne fejl var
imidlertid ikke udtryk for en "klar ulovlighed", men en fejlvurdering ved anvendelsen af mod-
stridende regelsæt.

Kirkeministeret burde have udarbejdet en skriftlig vurdering af spørgsmålet, ikke mindst på
baggrund af, at Lolland-Falsters Stift udtrykkeligt havde gjort opmærksom på, at en udskydel-
se ville være i strid med reglerne. En anden mulighed havde været at rette henvendelse til
Rigsrevisionen.

Grovhedskravet/helhedsvurdering

Som gennemgået i det generelle afsnit om tjenestemandsansvar, skal der foreligge egentlige
retlige fejl, og disse skal være af en vis grovhed, før spørgsmål om tjenestemandsansvar
kommer på tale. Fejlbedømmelser, fejlprioriteringer og fejlskøn falder uden for det sanktione-
rede område.

Der er tale om en enkeltstående beslutning. I sagen om den "kreative bogføring" var der tale
om dispositioner, der havde til formål at forbedre regnskabet og omgå de bevillingsretlige
regler for flere år, hvor omposteringer fandt sted. Sådanne omstændigheder foreligger ikke i
denne sag.

Da der hovedsagelig foreligger en fejlvurdering ved regelanvendelsen og ikke en egentlig
ulovlig beslutning, er det min vurdering, at der ikke er grundlag for fastsættelse af sanktioner
efter tjenestemandsloven.

Jeg bemærker dog, at der er tale om en relativ grov fejlvurdering, idet en procedureregel er
tillagt større vægt end en materiel regel. Resultatet var en regnskabsmæssig forskydning af 11
mio. kr. - og senere af yderligere 14 - 16 mio. kr. - der burde været optaget som en hensættel-
se. Derved blev årsregnskabet forkert med et samlet beløb på mellem 25 og 27 mio. kr.


