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9. MINISTRES ORIENTERING AF FOLKETINGET

Afsnittet er opbygget således, at de relevante folketingsspørgsmål og de relevante dele af sva-
rene refereres, hvorefter der for hvert spørgsmål foretages en vurdering af, om svaret må an-
tages at være objektivt rigtigt - og hvis det ikke var tilfældet, eller svarets rigtighed kan dis-
kuteres - foretages en vurdering af, om der foreligger et juridisk ansvar for svarets udform-
ning.

Denne ansvarsvurdering omfatter alene de deltagende embedsmænds ansvar, jf. kommissoriet
for min undersøgelse.

9.1 2000

Kirkeministeriet har i hele den undersøgte periode oversendt ministeriets pressemeddelelser
om det kommende års landskirkeskat og en oversigt over fællesfondens indtægter og udgifter
til Folketingets Kirkeudvalg. Oversigten viste det seneste regnskab, det indeværende års bud-
get og budgettet for det kommende år. Der var ikke medtaget tal om fællesfondens formue-
stilling.

Spørgsmål 31 af 23. juni 2000 - (Alm. del - bilag 80)

Den 23. juni 2000 stillede kirkeudvalget spørgsmål 31 (Alm. del - bilag 80). Spørgsmålet be-
stod af en række delspørgsmål, der blev stillet i anledning af ministeriets oversendelse af bud-
gettet for 2001. Delspørgsmålene lød bl.a. således:

" - Give en oversigt over samtlige poster på Fællesfondens drift i regnskabs-
årene 1995-1999 og budgetårene 2000 og 2001

[… ]

- Oplyse, hvorvidt lånet har været forhandlet med stifterne/biskopperne

- Redegøre for ministeriets budgetstyring og for hvorfor Fællesfondens ud-
gifter er større end landskirkeskatten i 2001

- Give en oversigt over landskirkeskattens størrelse i årene 1985 - 1999,
samt over kassebeholdningens størrelse fra 1985 til 1999
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- Oplyse, hvilke opgaver der er så vigtige, at der skal lånes"

Kirkeminister Margrethe Vestager svarede i en udateret skrivelse, der blev omdelt i kirkeud-
valget i juli 2000. Ministeriet anførte, at man som bilag 1 vedlagde en regnskabsoversigt over
fællesfondens drift for regnskabsårene 1995 til 1999 samt budgetter for 2000 og 2001. Som
bilag 2 var vedlagt en oversigt over landskirkeskattens størrelse og fællesfondens kassebe-
holdning fra 1985 til 1999.

Herefter nævnte ministeren mødet med biskopperne 29. marts 2000 og anførte, at biskopperne
på mødet havde anbefalet, at fællesfonden optog lån i stiftsmidlerne.

Ministeren gengav de hovedområder, hvor der havde været driftsunderskud i fællesfonden i
1999. Om finansiering af underskuddet anførte ministeren:

" Underskuddet er finansieret af fællesfondens kassebeholdning (Fællesfondens
"tillægsbevillingslov").

Fællesfondens operative kassebeholdning er med udgangen af 1999 på 20 mio.
kr. Derudover er der ca. 43 mio. kr. i reservefonden.

Rigsrevisionen anbefaler, at der bør være en kassebeholdning i fællesfonden på
mellem 5 og 10% af fællesfondens drift, hvilket svarer til mellem 40 og 80
mio. kr. En opfyldning af kassebeholdningen er derfor nødvendig de kommen-
de år.

For at undgå en stigning i landskirkeskatten i 2001 anbefalede biskopperne på
mødet den 29. marts 2000, at fællesfonden optog lån i stiftsmidlerne (kirkernes
og præsteembederne kapitaler, som bestyres af stiftsøvrighederne) til delvis fi-
nansiering af fællesfondens udgifter i 2001.

[...]

Lånet på i alt 57,7 mio. kr. skal dække DNK etableringsudgiften i 2001 på 37,7
mio. kr. samt en styrkelse af fællesfondens kassebeholdning på 20 mio. kr.

[… ]

Centralt udarbejder ministeriet månedlige budgetrapporter for hele fællesfon-
den til brug for ministeriets overordnede budgetstyring. Herudover afholdes



278

kvartalsvise budgetopfølgningsmøder, særligt med henblik på overvågning af
fællesfondens IT-udgifter.

Fællesfondens udgifter er stort set alle lovbundne, som ministeren er forpligtet
til at finansiere. Budgettet for 2001 er udtryk for så realistisk et skøn over ud-
gifterne som muligt. Låneinstituttet er anvendt for at begrænse stigningen i
landskirkeskatten."

Svarets objektive rigtighed

Gennemgangen af årsagerne til fællesfondens driftsunderskud i 1999 er korrekt.

Det viste sig efterfølgende, at der på mødet med biskopperne den 29. marts 2000 ikke havde
været den enighed, som svaret gav udtryk for. Ministeren beklagede efterfølgende dette over
for biskop Niels Henrik Arendt.

Det er korrekt, at der blev udarbejdet månedlige budgetrapporter. Det har imidlertid efterføl-
gende vist sig, at kvaliteten af disse som løbende styrings- og overvågningsinstrument i relati-
on til IT-udgifter var noget begrænset på grund af uregelmæssig fremsendelse af IT-
regninger.

Udsagnet om, at fællesfondens udgifter stort set alle er lovbundne kan diskuteres. Med ud-
trykket "lovbundet" sigtes normalt til, at en udgift er obligatorisk efter lovgivningen. Men
nogle udgifter var besluttet af Kirkeministeriet med hjemmel i lovgivningen. Det gælder f.eks.
Kirkeministeriets IT-udgifter. Kvantitativt er hovedparten bundne udgifter.

Endelig har det efterfølgende vist sig, at budgetlægningen navnlig for IT-området var ureali-
stisk. Regnskabet for 2001 svarede ganske vist på dette punkt til budgettet, men udgifter for
ca. 27 mio. kr. blev først udgiftsført i 2002.

Vurdering

Referatet af mødet med biskopperne efterlader ikke noget indtryk af en entydig holdning. In-
gen biskopper er refereret for at udtale sig direkte imod. Der er ikke grundlag for at tilside-
sætte den vurdering, de deltagende repræsentanter for ministeriet havde af mødet.

Ministeriet var på dette tidspunkt næppe opmærksom på svaghederne i rapporteringen, der var
indledt omkring dette tidspunkt.
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Anvendelse af udtrykket "stort set alle lovbundne" var kvalitativt for bredt. Kvantitativt var
det imidlertid rigtigt, at hovedparten af de beløb, der blev udbetalt over fællesfonden var
bundne, f.eks. den store lønudgift til præster og provster.

Ministeriet måtte på dette tidspunkt være klar over, at budgetlægningen for IT-området var
stram, men næppe at den var så urealistisk, som det senere viste sig.

På denne baggrund finder jeg ikke svaret kritisabelt.

Spørgsmål S 341 af 1. november 2000

Den 1. november 2000 stillede Folketingsmedlem Bodil Thrane et § 20 spørgsmål - spørgs-
mål S 341. Spørgsmålet vedrørte lånet i fællesfonden, dels til finansiering af etablering af
DNK, dels til styrkelse af fællesfonden.

Spørgsmålet blev afsluttet med følgende sætning "…  redegøre for lovhjemlen, som danner
grundlag for dette lån på 58 mio. kr. samt oplyse om, hvorvidt lån af tilsvarende karakter er
forekommet i det seneste årti?"

Ministeren svarede bl.a.:

" Lånet bliver optaget i kirkernes og præsteembedernes kapitaler til fordel for
fællesfonden. Det betyder, at lånet regnskabsmæssigt kommer til at figurere
som en pengetilførsel til kassebeholdningen ved ét eller flere af de ti stifter her
i landet. Baggrunden herfor er, at hver stiftsøvrighed er selvstændigt regn-
skabspligtig i forhold til Rigsrevisionen for bestyrelsen af sin andel af fælles-
fonden.

Der er flere eksempler på sådanne lån i de seneste ti år. Eksempelvis er der
optaget lån til finansiering af erhvervelse af fast ejendom til henholdsvis Fyens
Stifts administration, Århus bispegård og Sjællands kirkemusikskole, samt lån
til restaurering af bispegårdene i Københavns, Viborg og Roskilde stifter."

Svarets objektive rigtighed

Besvarelsen er rigtig, idet de anførte lån havde været optaget. Som anført af Rigsrevisionen,
kan spørgsmålet evt. vedrøre, om det samme låneformål tidligere er forekommet.
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I så fald var svaret ikke fuldt dækkende, da faste lån af denne karakter ikke tidligere var opta-
get til dækning af fællesfondens drift, men der var dog optaget løbende lån til dækning af li-
kviditetsbehovet.

Jeg finder, at ministeriets fortolkning kan rummes inden for spørgsmålets ordlyd.

Jeg finder på denne baggrund ikke grundlag for at kritisere svaret.

Spørgsmål 28 af 13. december 2000 (Alm. del - bilag 35)

Kirkeminister Johannes Lebech redegjorde den 10. januar 2001 for Kirkeudvalgets spørgsmål
af 13. december 2000 (Alm. del. - bilag 35). Som spørgsmål 28 skulle ministeren redegøre for
de økonomiske konsekvenser af IT-strategi 2000.

Ministeren redegjorde bl.a. for, at ministeriet oplevede stigende efterspørgsel efter IT-
løsninger, både hos provstiudvalg og stiftsøvrigheder samt menighedsråd og faglige organisa-
tioner. Ministeriet forventede, at denne tendens ville fortsætte.

Jeg har ingen bemærkninger til svaret.

9.2 2001

Spørgsmål 48 af 29. marts 2001 (Alm. del - bilag 97)

Den 29. marts 2001 stillede kirkeudvalget bl.a. spørgsmål 48 (Alm. del - bilag 97) vedrørende
DNK.

Spørgsmålet lød således:

" 48. Udvalget anmoder om en redegørelse for status om Den Ny Kirkebog, her-
under dens implementering og økonomi."

Den 30. marts 2001 besvarede kirkeminister Johannes Lebech spørgsmålet.

Ministeren oplyste om projektets økonomiske udvikling, herunder dets pristalsregulering, og
om den praktiske gennemførelse.

Jeg har ingen bemærkninger til svaret.
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Spørgsmål 70 af 21. juni 2001 (Alm. del - bilag 165)

Den 27. juli 2001 besvarede kirkeminister Johannes Lebech Kirkeudvalgets spørgsmål 70 af
21. juni 2001 (Alm.del - bilag 165). Ministeren blev bedt om at kommentere en pressemed-
delelse af 18. juni 2001 fra Danmarks Provsteforening vedrørende stigningen i landskirke-
skatten for 2002.

Ministeren svarede bl.a.:

" Ministeriet har imidlertid gjort det, som menighedsrådene og provstiudvalgene
hvert år opfordres til, nemlig at holde styr på udgifterne og begrænse en even-
tuelt stigning i udgifterne til det, der svarer til pris og lønudviklingen. Der er
således kun budgetteret med en stigning på 3,4% i de fælles folkekirkelige ud-
gifter. Dette svarer til den forventede stigning i pris og lønudviklingen i 2002.

Den store stigning i landskirkeskatten skyldes, at der i det seneste år har været
udgifter, der var større end budgetteret. Det er bl.a. folkekirkens forsikrings-
ordning, der har kostet mere end forudset på grund af orkanen i december
1999. Denne begivenhed kunne have medført en stor stigning i landskirke-
skatten fra 2000 til 2001, men i stedet for en stigning valgte ministeriet at lade
fællesfonden låne op til ca. 57 mio. kr. i stiftsmidlerne i løbet af 2001.

Det er naturligvis en metode, som man kun kan bruge undtagelsesvist og ikke
år efter år. Derfor har vi valgt at tage smerten nu og hæve landskirkeskatten til
det, som er nødvendigt for at få balance mellem udgifter og indtægter. Det gi-
ver mig til gengæld også en forventning om, at der ikke blot vil være styr på
Folkekirkens fælles udgifter, men også på landskirkeskatten, når der skal laves
budget for 2003."

Svarets objektive rigtighed

På grund af den senere udvikling i fællesfondens økonomi, er det især svarets sidste del, der
bør vurderes.

Svarets "objektive rigtighed" kan ikke fastlægges for denne del, da den vedrører en forudsi-
gelse. Der er således tale om en vurdering. Svarets rigtighed beror derfor navnlig på, om der
forelå et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen.
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Vurdering

Da Kirkeministeriet i løbet af maj 2001 fastsatte budgettet for IT til 57 mio. kr. for 2002, vid-
ste ministeriet, at udgifterne i 2000 havde været 65,56 mio. kr., og at IT-kontoret forventede
udgifter på ca. 64 mio. kr. for 2001.

Det viste sig i marts 2002, at regnskabet for 2001 udviste et underskud på 2 mio. kr. mod et
budgetteret overskud på 11 mio. kr. Underskuddet burde imidlertid have været knap 30 mio.
kr. på grund af periodiseringsfejl. Der var ikke taget højde for dette i budgettet for 2002, og
budgettet var således ikke udtryk for, at der var "balance mellem udgifter og indtægter" eller
"styr på Folkekirkens fælles udgifter".

Ministeriet var på tidspunktet for udarbejdelsen af svaret ikke bekendt med det senere perio-
diseringsspørgsmål, der var en væsentlig årsag til, at budgettet for 2002 ikke kunne holde.

Bortset herfra må IT-budgettet for 2002 siges at være noget optimistisk i forhold til de erfa-
ringer, der forelå på budgetteringstidspunktet.

Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte ministeriets vurdering på besvarelsestids-
punktet af, at budgettet ville holde.

Endelig var ministeriet heller ikke bekendt med den betydelige præmiestigning, der trådte i
kraft fra 2002, og havde heller ikke noget grundlag for at forudse den.

På denne baggrund finder jeg ikke svaret kritisabelt.

9.3 2002

Spørgsmål 11 - 14 af 8. marts 2002 (Alm. del - bilag 46)

Den 16. april 2002 besvarede kirkeminister Tove Fergo Folketingets Kirkeudvalgs spørgsmål
11 - 14 af 8. marts 2002 (Alm. del - bilag 46).

" 11. Vil ministeren oversende budget 2002 for landskirkeskatten og oplyse,
hvordan budgetovervågningen foregår?"

Ministerens svar lød således:



283

" Jeg kan oplyse, at landskirkeskatten er den afgørende indtægtskilde for fælles-
fonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes, og at Kirkeministeriet må-
nedligt sammenholder fællesfondens udgiftsniveau med budgettet. Fællesfon-
dens budget for 2002 vedlægges som bilag 1."

Spørgsmål 14 lød således:

" 14. Vil ministeren oplyse i hvilket omfang budget 2001 vedrørende de udgifter,
der dækkes af landskirkeskatten, afveg fra regnskabet og oversende de rele-
vante dokumenter for regnskab og budget?"

Besvarelsen lød således:

" Jeg kan oplyse, at det følger af § 17 i lov om Folkekirkens økonomi, at stiftsøv-
righederne aflægger regnskab for hver sin del [af] Fællesfonden. Ministeriet
har derfor udarbejdet den som bilag 2 vedlagte samlede oversigt over Fælles-
fondens udgifter for 2001, hvoraf afvigelserne i forhold til budgettet fremgår."

Af det vedlagte bilag 2 fremgår, at drift af folkekirkens IT-systemer var budgetteret med 56,6
mio. kr., og regnskabet udviste udgifter for godt 57,5 mio. Den Ny Kirkebog var i budgettet
medtaget med 37,7 mio. kr., og regnskabet viste 37,7 mio. kr.

Svarenes objektive rigtighed

Det står nu klart, at de månedlige budgetopfølgningsindberetninger, jf. besvarelsen af sp. 11,
ikke var fuldt dækkende på IT-området, især på grund af en ujævn fremsendelse af IT-
regninger. IT-kontoret havde en intern regnskabsførelse, der var mere opdateret.

På grund af en række posteringsfejl var regnskabets fordeling af udgifter på posterne ”Drift af
Folkekirkens IT-systemer” og ”Etablering af DNK (Den Ny Kirkebog)” ikke korrekt. Den
rette fordeling var ifølge senere opgørelser 64,8 mio. kr. til IT-driften og 30,4 mio. kr. til
DNK, dvs. 7,3 mio. kr. mindre til DNK.

Periodiseringsfejlen i regnskabet for 2001 medførte, at regnskabet var misvisende på IT-
posterne, der samlet burde have været op til ca. 27 mio. kr. højere – eller i hvert fald ca. 11
mio. kr. højere.
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Vurdering

Det må antages, at ministeriet på dette tidspunkt anså ledelsens informationsgrundlag for til-
strækkeligt.

Spørgsmål 14 vedrørte afvigelsen mellem budget og regnskab.

Spørgsmålet var klart, og der er svaret klart på det, der er spurgt om, ved at vise budgettal og
regnskabstal.

Ministeriet havde udarbejdet regnskabsoversigten på grundlag af stifternes, herunder Lolland-
Falsters Stifts, regnskaber. Ministeriet havde korrigeret fordelingen af udgifter mellem IT og
DNK i forhold til Lolland-Falsters Stifts regnskab. Dette skete, fordi ministeriet ved en efter-
følgende gennemgang af bilagsmaterialet fandt, at konteringen burde ændres i forhold til den
kontering, der var foretaget i løbet af året. Som anført ovenfor, var denne korrigerede forde-
ling ikke objektivt rigtig. Den medtog ca. 7,3 mio. kr. for meget på DNK-projektet. Ministeri-
et har haft grund til at tro, at den ændrede fordeling i det væsentlige var korrekt. Den omtalte
gennemgang blev foretaget i januar/februar 2002, og IT-kontorets opgørelser fra dette tids-
punkt viser, at der i 2001 blev brugt godt 36 mio. kr. på DNK-projektet. Først i efteråret 2002
viste IT-kontorets reviderede opgørelser, at forbruget snarere var på 33,4 mio. kr., hvoraf de 3
mio. kr. først blev bogført i 2002.

Der har ikke været grundlag for at oplyse forbruget til præcis 37,7 mio. kr. Kirkeministeriet
erkendte da også over for Rigsrevisionen i slutningen af 2002, at dette var en fejl.

Ministeriet burde have oplyst det tal, der svarede til den korrektion, ministeriet faktisk havde
udarbejdet (36 mio. kr.).

Da afvigelsen er mindre og næppe kan antages at have haft væsentlig betydning for Kirkeud-
valgets vurdering af svaret, og da IT-kontorets opgørelse var behæftet med usikkerhed, finder
jeg ikke, at fejlen kan føre til disciplinære sanktioner.

Med forbehold for ovenstående var de oplyste regnskabstal korrekte, og svaret dermed rigtigt.
Det kan overvejes, om periodiseringsproblemet burde være nævnt.

Kirkeministeriet havde i februar 2002 truffet beslutning om henføring af 2001-udgifter til
2002. På tidspunktet for svarets afgivelse havde Kirkeministeriet modtaget regnskabet for
Lolland-Falsters Stift med påtegning om forkert periodisering af knap 11 mio. kr.
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I afsnittet ovenfor om periodisering har jeg anført, at det havde været ønskeligt, om ministeri-
et f.eks. havde bedt Lolland-Falsters Stift medtage en note i regnskabet om periodiseringspro-
blemet. På samme måde havde en supplerende oplysning i svaret om dette problem givet et
mere retvisende billede af det forhold, som spørgeren ønskede belyst.

Som gennemgået i mit afsnit om periodisering må det antages, at Kirkeministeriet på dette
tidspunkt mente, at regnskabet var aflagt i overensstemmelse med reglerne herfor, hvorfor
man også har opfattet regnskabet som korrekt.

Under disse omstændigheder mener jeg ikke, at det retligt kan bebrejdes ministeriet, at denne
oplysning ikke var medtaget.

Samrådsspørgsmål B og C af 30. maj 2002

Den 30. maj 2002 stillede Folketingets Kirkeudvalg to samrådsspørgsmål - spørgsmål B og
spørgsmål C.

Spørgsmålene lød således:

" B. Ministeren bedes redegøre for Fællesfondens økonomi, herunder for de sid-
ste års udvikling i
• kassebeholdningens størrelse,
• underbudgetteringen,
• Den elektroniske Kirkebogs drifts- og anlægsøkonomi, herunder, hvad der

er anskaffet, og hvad der er leaset, samt finansieringen af Den Elektroniske
Kirkebogs drift - hvor stort er beløbet for transmission via ADSL, og hvor-
dan betales det.

C. Ministeren bedes redegøre for, hvilke foranstaltninger der er truffet for at
opnå en bedre budgetstyring, undgå underbudgettering samt sikre en forsvarlig
kassebeholdning."

Spørgsmålene blev besvaret i et samråd den 18. juni 2002.
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Ad Spørgsmål B

I ministerens talepapir til spørgsmål B er der redegjort for fællesfondens indtægter og udgif-
ter, og der er redegjort for, hvad nogle afvigelser i forhold til det budgetterede har bestået i.
Der er ligeledes redegjort for udviklingen i kassebeholdningen og for DNK.

For så vidt angår Den Ny Kirkebog, gives der en relativt omfattende redegørelse.

Det oplyses, at der er brugt 157,5 mio. kr. ved udgangen af 2001, og at ministeriet med sik-
kerhed ved, at de resterende aktiviteter kan gennemføres for 32 mio. kr.

Det oplyses, at 108 mio. kr. af de 157 mio. kr. er anvendt til udstyr, netværk og programmel.
Levetiden for udstyr er 4 år og længere for programmel. 95 af de 108 mio. kr. er finansieret
via leasing-aftaler, der højst har en løbetid lig med levetiden "for det der er anskaffet". Heref-
ter oplyses, at "de resterende 13 mio. kr. er anvendt til udvikling af programmel til dataverifi-
kation og til andre komponenter, der kun anvendes i etableringsfasen. Disse er ikke leaset,
men er løbende betalt fuldt ud af fællesfonden".

Der foretages en forholdsvis omfattende gennemgang af driftsudgifterne til DNK, og der re-
degøres for, hvorledes en del af disse udgifter er fælles for DNK og den øvrige del af kirke-
nettet.

Der redegøres ligeledes relativt omfattende for omlægningen fra ISDN linier til ADSL, og det
nævnes, at afregningen herfor er påbegyndt "1. juli sidste år - til fast (ADSL) takst".

Prisen for den enkelte linie og de samlede årlige udgifter oplyses, og det omtales, at der har
været forskellige problemer med TDCs debitering af ADSL afgifterne.

Svarets objektive rigtighed

På grund af periodiseringsfejlen for 2001 bygger talepapiret på regnskabsoplysninger, der
objektivt var forkerte i forhold til det indhold, regnskabet burde have haft, men rigtige i for-
hold til det indhold, regnskabet faktisk havde.

En del af periodiseringsfejlen er indeholdt i temaet om ADSL linierne og TDC, som der rede-
gøres relativt grundigt for. Det oplyses, at afregningen er sket "fra og med 1. juli sidste år".
Det oplyses derimod ikke, at regningen ikke var betalt og ikke henført til regnskabet for 2001.
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Der er ikke en fuldstændig omtale af leasing-instrumentets anvendelse, herunder af den
igangværende omlægning af leasing-aftalerne og overvejelser over eller beslutninger om fort-
sat leasing-finansiering er ikke omtalt.

Vurdering

For så vidt angår periodiseringsspørgsmålet, henviser jeg til min vurdering ovenfor af besva-
relsen af spm. 11 - 14 af 8. marts 2002.

Med hensyn til omlægningen af leasing-aftalerne, således at nogle blev 6-årige, har ministeri-
et anført, at dette spørgsmål ikke var færdigbehandlet på samrådstidspunktet.

Denne begrundelse har efter min opfattelse mindre vægt.

Såfremt svaret skulle være fuldt dækkende, burde omlægningen af leasing-aftalerne være
nævnt, navnlig fordi likviditetsgevinsten heraf var indregnet i det reviderede budget, og fordi
omlægningen bl.a. indebar, at leasing-aftaler om udstyr fik en gennemsnitlig løbetid, der
oversteg 4 år.

Om leasing-aftalerne var nævnt, at de ikke var af længere varighed end levetiden af ”det der
var anskaffet”. Det var samtidig oplyst, at programmel havde en længere levetid end 4 år.

Nogle af de forlængede aftaler omfattede programmel. Der oplyses ikke noget om de eksiste-
rende leasing-aftalers løbetid - kun om udstyrets levetid. Svarets formulering indebærer, at
nogle af de eksisterende aftaler kan have været af længere varighed end 4 år, afhængig af det
leasedes levetid.

Selvom udsagnet refererede til de eksisterende aftaler, var de forlængede aftaler om pro-
grammel materielt dækket af det anførte udsagn. Den fremtidige omlægningsdisposition var
ikke omtalt, hvorfor svaret ikke indeholdt de fulde oplysninger om baggrunden for en del af
budgetforbedringen, men dele af de forlængede aftaler gik ikke materielt videre end det oply-
ste.

Der blev imidlertid også forlænget aftaler for udstyr, således at disse aftalers løbetid blev
(gennemsnitligt) længere end 4 år. Den gennemsnitlige løbetid for aftalerne blev ca. 5 år. Mi-
nisteriet vurderede, at højst 10% af materiellet skulle udskiftes inden aftalernes udløb. Mini-
steriet fandt det derfor forsvarlig at foretage denne udvidelse. De involverede personer har
derfor formentlig selv opfattet situationen således, at aftalerne fortsat var af en varighed, der
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ikke oversteg levetiden af det, der var anskaffet, eller i hvert fald ikke i væsentlig grad gjorde
det.

Det var nævnt, at der forelå leasing-aftaler for 95 mio. kr. inden for DNK-området. Der var
kun spurgt til leasing inden for dette område. Dette beløb svarer i det væsentlige til beløb (in-
klusive moms) vedrørende DNK, der er opgjort i andre dokumenter med relation til denne
periode.

Beslutning om leasing-finansiering af verifikationsudgifter blev først truffet i løbet af august
2002. Det havde været hensigtsmæssigt tillige at nævne de planer om yderligere leasing, man
måtte have haft på dette tidspunkt, f.eks. om IT-skrivebordet, men der blev kun spurgt om,
hvad der allerede var leaset, og ministeriet opfattede efter de foreliggende oplysninger leasing
som en mulighed, man løbende kunne anvende som et finansieringsinstrument, der hjalp til
udgiftsudligning og dermed budgetoverholdelse, svarende til hidtidig praksis, f.eks. i 2001.

Endelig var spørgsmål B formuleret bredt.

På denne baggrund anser jeg ikke manglerne ved besvarelsen for så væsentlige, at der er
grundlag for retlige sanktioner. Se yderligere om leasing nedenfor i min vurdering af samrådet
den 11. december 2002.

Ad spørgsmål C

I ministerens talepapir til spørgsmål C anføres bl.a.:

" Et par måneder ind[e] i året stod det også klart, at udgifterne til drift af Folke-
kirkens omfattende IT-systemer heller ikke kan holdes på det niveau, de var
budgetteret til i forsommeren 2001.

Da der som tidligere nævnt ikke er en kassebeholdning at tære på, iværksatte
jeg en revision af budgettet for i år sideløbende med, at vi begyndte at lægge
budget for 2003.

[… ]"

Herefter omtales folkekirkens forsikringsordning, og det oplyses, at præmieudgifterne er ste-
get. I det reviderede budget medtages 70 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. er præmier, og 40 mio.
er selvrisikoen. Herefter anføres:
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" Udgifterne ved drift af IT-systemerne var i det oprindelige budget sat til 47
mio. i indeværende år. Udviklingen har vist, at det er for lidt. Derfor er der i det
reviderede budget afsat 70 mio. kr. til denne post.

Ved budgetrevisionen er der foretaget besparelser på en række poster, men jeg
må konstatere, at det budgetmæssigt ikke er muligt at få enderne til at nå helt
sammen i indeværende år.

Hvis der bliver behov for alle de 70 mio. kr., som i det reviderede budget er af-
sat i forbindelse med forsikringsordningen, vil året ende med et underskud. Jo
mindre skadeudgifterne bliver, jo bedre vil årets resultat blive.

Når det ikke er muligt at revidere budgettet så meget, at der bliver fuldstændig
balance i indeværende år, skyldes det allerede indgåede forpligtelser og nogle
forudsætninger, som det for mig er meget væsentligt at fastholde."

Herefter nævner ministeren forskellige lønspørgsmål og udgifter til præster.

Herefter anfører ministeren:

" Det er formentlig klart for enhver, at det er begrænset, hvor store besparelser
det er muligt at gennemføre i løbet af 2. halvår 2002 på de øvrige poster på
fællesfondens budget, uden at det får meget store konsekvenser for den samle-
de drift af Folkekirken. De øvrige poster omfatter bl.a. stiftsadministrationer,
driften af IT, revision af de lokale kirkelige kasser og Folkekirkens uddannel-
sesinstitutioner for præster og kirkefunktionærer."

Om budgetstyring anføres:

" Med hensyn til budgetstyring kan jeg oplyse, at ministeriet månedligt udfærdi-
ger en skriftlig budgetopfølgning, som naturligvis udarbejdes ved hjælp af det
IT-system, Stifternes Økonomi System, der anvendes ved såvel budgetlægning
som regnskabsførelse.

Denne overvågning af udviklingen vil, hvis det viser sig nødvendigt, blive fulgt
op af nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de samlede budgetrammer for
året bliver overholdt."

Samme dag som samrådet blev afholdt, udsendte Kirkeministeriet en pressemeddelelse.
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 Det anføres bl.a.:

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

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

Med pressemeddelelsen fulgte en oversigt over fællesfondens budget. Den midterste kolonne
var betegnet "revideret budget 2002". Under forsikringer var anført 47,0 mio. kr., og som en
note til dette beløb var anført:

" Hvis forsikringsudgifterne i 2002 bliver højere end de budgetterede 47 mio. kr.
vil merudgiften efter aftale med biskopperne blive dækket ved et meget kortfri-
stet lån i stiftsmidlerne."

Svarets objektive rigtighed

Ministeren omtalte ikke de nærmere årsager til, at IT-budgettet ikke holdt, herunder periodise-
ringen af udgifter, der vedrørte 2001.

Vurdering

Om periodiseringsspørgsmålet henviser jeg til min vurdering ovenfor af besvarelsen af spm.
11-14 af 8. marts 2002. Det bemærkes dog, at selv om ministeriet fortsat var af den opfattelse,
at periodiseringen var korrekt, var man på dette tidspunkt klar over, at en væsentlig del af
årsagen til, at IT-budgettet ikke holdt, netop var overførslen af udgifter fra 2001 til 2002.
Spørgsmål C vedrørte dog navnlig fremtidige forhold om økonomistyring, og spørgsmålet
kalder derfor ikke på en detaljeret fokusering på de aktuelle årsager.

Der nævnes heller ikke andre årsager til manglende overholdelse af IT-budgettet.

Det bemærkes tillige, at det næppe har været tilsigtet, at Folketinget ikke skulle have denne
oplysning. Ministeriet havde således af egen drift nævnt spørgsmålet på et møde med stiftsøv-
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righederne den 27. maj 2002 og drøftet problemet på et møde med biskopperne den 13. juni
2002.

På denne baggrund finder jeg ikke, at der er retligt grundlag for kritik af besvarelsen.

Spørgsmål 29 af 29. november 2002 (Alm. del - bilag 88)

I spørgsmål 29 af 29. november 2002 (Alm. del - bilag 88) bad kirkeudvalget ministeren
kommentere en fælles pressemeddelelse fra landets biskopper og stiftsamtmænd, jf. en artikel
i Kristligt Dagblad den 29. november 2002. Kirkeminister Tove Fergo svarede den 3. decem-
ber 2002 ved fremsendelse af kopi af en pressemeddelelse udsendt efter et møde den 2. de-
cember 2002 med biskopper og stiftsamtmænd.

I pressemeddelelsen anføres bl.a.:

" Kirkeministeriet står ved de tilsagn, som blev givet ved møde med stiftsøvrig-
hederne den 27. maj, om en stram styring af fællesfondens udgifter i 2002. Det
er således ministeriets opfattelse, at de ved denne lejlighed opstillede budget-
forudsætninger stort set opfyldes. Ministeriet forventer, at fællesfondens regn-
skab for 2002 som budgetteret vil slutte med balance, bortset fra udgifterne
vedrørende Folkekirkens forsikringsordning - som bebudet ved mødet i maj -
kan blive større end de budgetterede 47 mio. kr. Det blev ved mødet aftalt, at
forsikringsudgifter ud over dette beløb, skulle dækkes ved formelt lån i stifts-
midler.

Kirkeministeriet oplyser, at den nuværende uoverensstemmelse alene vedrører
likviditetsproblemer, som hænger sammen med periodisering af udgifter og
indtægter og manglende kassebeholdning i fællesfonden som resultat af tidlige-
re års underskud.

Det er såvel for stiftsøvrighederne som for ministeriet af afgørende betydning,
at fællesfondens løbende betalinger af Folkekirkens fælles udgifter bliver ef-
fektueret uanset kortvarige likviditetsproblemer i Fællesfonden.

Ministeriet vil herefter formalisere de enkelte likviditetstræk i stiftsmidlerne
gennem egentlige låneaftaler.
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Der er endvidere enighed om, at der i budgetfølgegruppen snarest skal ske en
afklaring af fællesfondens økonomiske status, og at der fra budgetfølgegruppen
skal fremkomme indstilling om en restitution af fællesfonden."

Svarets objektive rigtighed

Spørgsmålet om ministeriets forventninger til regnskabet for 2002 er gennemgået nedenfor i
relation til samrådet den 11. december 2002.

Samrådsspørgsmål A af 26. november 2002

Den 4. december 2002 deltog kirkeminister Tove Fergo i et samråd for at besvare samråds-
spørgsmål A stillet den 26. november 2002, Alm. del - bilag 68.

Samrådsspørgsmålet lød således:

" Ministeren bedes redegøre for økonomien i DNK (Den Elektroniske Kirkebog)
i anledning af presseforlydende om, at ministeriet ulovligt trækker på stifts-
midlerne."

I talepapiret gentages bl.a. oplysningerne om DNK-budgettet, herunder de tal, der blev nævnt
i samrådet den 18. juni 2002. Videre anførte ministeriet i talepapiret:

" Kirkeministeriet modtager hver måned en rapport med oplysninger om forbrug
og restbudget. Ved udgangen af september 2002 var der ifølge disse rapporter
forbrugt - dvs. disponeret over - i alt 167 mio. kr. inkl. moms. Ved udgangen af
dette år forventes der i alt disponeret ca. 170 mio. kr., således at der herefter re-
sterer ca. 19 mio. kr. af anlægsbudgettet.

…

På grund af likviditetsmangel er det praksis, grundet midlernes fælles kassebe-
holdning, at der sker træk af de til rådighed værende midler, herunder stifts-
midler.

Disse midlertidige lovlige træk af stiftsmidler er med til at finansiere fælles-
fondens samlede udbetalinger, herunder også udgifter til DNK og IT i øvrigt.
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På grund af tidligere dispositioner under tidligere regeringer, har jeg som be-
kendt overtaget en fællesfond uden kassebeholdning, og det giver likviditets-
problemer."

Svaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Kirkeudvalgets spørgsmål af 27. november 2002

Den 11. december 2002 besvarede kirkeminister Tove Fergo Kirkeudvalgets spørgsmål 26,27
og 28 stillet den 27. november 2002 (Alm. del - bilag 81).

Spørgsmål 27 og 28 lød således:

" 27. Ministeren bedes angive grunden til likviditetsvanskelighederne på 6,5
millioner kroner.

28. Ministeren bedes oplyse, hvad de 22 mio. kr. er gået til."

Disse spørgsmål blev stillet på baggrund af en artikel i Kristeligt Dagblad den 26. november
2002. Det fremgår af artiklen, at den pågældende journalist var blevet gjort opmærksom på en
e-mail til Helsingør Stift, hvori stiftet var blevet anmodet om snarest og senest mandag at
overføre 6,5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Desuden fremgår det af artiklen, at Kirkemi-
nisteriet i 2002 ekstraordinært skulle have trukket godt 22 mio. kr. på stiftsmidlerne til at
dække de voksende udgifter til især den elektroniske kirkebog og anden informationsteknolo-
gi.

Som besvarelse af disse spørgsmål anførte ministeren:

" [… ]

Likviditetsbehov i forbindelse med fællesfonden opstår primært af følgende
grunde:

- at hovedindtægterne (landskirkeskatten) udbetales af kommunerne til stifts-
øvrighederne i faste rater på hver 1/12 af den samlede årsindtægt, mens ud-
gifterne ikke er tilsvarende jævnt fordelt.

- at fællesfondens udgifter i nogle år har været større end indtægterne. Derfor
har man brugt den kassebeholdning, som blev oparbejdet omkring midten af
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1990'erne, og som gav likviditet til at dække de periode-betingede forskelle
mellem udgifter og indtægter.

De overførsler mellem stifterne, som er foretaget i år, er i lighed med tidli-
gere år blevet anvendt til betaling af fællesfondens løbende driftsudgifter.
Det bemærkes, at likviditetsbehovet på forskellige tidspunkter i 2002 har
været betydeligt højere end de 6,5 mio. kr., der er omtalt i artiklen, og end-
videre at det nævnte tal på 22 mio. kr. må stå for avisen egen regning."

Svarets objektive rigtighed

I 2002 var fællesfondens likviditetsproblem særligt markant. En medvirkende årsag hertil var
periodiseringsproblemet, hvorved man afholdt betydelige udgifter i 2002, der vedrørte 2001.
Likviditetsstyringen i dette år var dårlig, bl.a. var der ikke udarbejdet og udsendt en plan for
likviditetsoverførsler.

Vurdering

Spørgsmålet er rettet specifikt mod en oplysning om en likviditetsoverførsel på 6,5 mio. kr.
Ministeren har affattet svaret i mere generel form.

Svaret er ikke fuldstændigt, da spørgeren ønskede oplysninger om grunden til likviditetsvan-
skelighederne.

På den anden side er den generelle formulering om kassebeholdningen og misforholdet mel-
lem indtægter og udgifter rigtig, og dækker en del af de mere specifikke årsager. Det anføres
tillige, at likviditetsbehovet på forskellige tidspunkter i 2002 har været betydelig højere end
6,5 mio. kr.

Det havde været ønskeligt, at ministeriet havde redegjort for de særlige vanskeligheder, der
forelå i 2002.

Jeg finder dog ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for retlig kritik af svaret.

Samrådsspørgsmål B og C af 29. november 2002

Den 11. december 2002 blev spørgsmålene besvaret af kirkeminister Tove Fergo i et samråd.
Samrådsspørgsmålene var stillet den 29. november 2002 (Alm. del - bilag 89) og lød således:
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" B. Ministeren bedes redegøre for fællesfondens økonomi, herunder i hvilket
omfang og til hvilke formål ministeren i 2002 har anmodet biskopperne om
overførsel af penge fra stiftsmidlerne til fællesfonden.

C. Hvordan vil ministeren gennemføre de besparelser, der skal foretages i kraft
af, at der ikke er lagt nogen fremskrivning af pris- og lønudviklingen ind i FFL
2003 under § 22.11.01 og § 22.21, besparelser som under den tekniske gen-
nemgang af FFL 2003 er opgjort til henholdsvis 500.000 kr. og 200.000 kr.?

[… ]"

Til besvarelsen af spørgsmål B var det i ministerens talepapir bl.a. anført:

" Jeg gennemførte desuden i maj/juni efter drøftelser med stiftsøvrighederne en
revision af fællesfondens budget for 2002 med det formål at sikre, at året slut-
ter uden underskud og jeg understregede, at udgifterne skal styres meget
stramt, så det reviderede budget bliver overholdt."

Om det reviderede budget gav ministeren en række taloplysninger, herunder:

" - Drift af Folkekirkens IT-systemer samt datatransmission 80,0 mio. kr.
- Etablering af DNK (Den Ny Kirkebog) 20,0 mio. kr.
- Folkekirkens forsikringsordning 47,0 mio. kr."

Ministeren gentog sit tidligere forbehold for forsikringsudgifterne.

Under overskriften "Likviditeten" anførte ministeren:

" Som nævnt fastslog jeg i foråret, at udgifterne skal styres meget stramt. Der
sker derfor en løbende regnskabsopfølgning, som giver grundlag for en meget
klar forventning om, at årsresultatet bliver som budgettet, bortset fra en over-
skridelse vedr. forsikringsordningen."

Om likviditet blev i øvrigt anført:

" Undervejs i årets løb har der imidlertid været likviditetsmæssige problemer, det
er der også i øjeblikket.

De likviditetsmæssige problemer hænger sammen med
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- at fællesfondens netto kassebeholdning ved årets begyndelse som følge af
tidligere års underskud kun var ca. 2 mio. kr. og

- at indtægterne ikke kommer ind i samme takt, som udgifterne falder."

Herefter gennemgik ministeren den ujævne fordeling af landskirkeskatten og fremhævede, at
udgifterne til forsikring og administration betales ved årets begyndelse.

Svarets objektive rigtighed

Ministeren oplyste, at det reviderede IT-budget udgjorde 80 mio. kr. for IT-systemer og 20
mio. kr. for DNK. Ministeren gav udtryk for, at regnskabsopfølgningen gav grundlag for en
meget klar forventning om, at årsresultatet ville blive som budgettet, bortset fra forsikrings-
ordningen.

I lighed med spørgsmål 70 af 21. juni 2001 gennemgået ovenfor, vedrører udsagnet om for-
ventningen til budgetoverholdelsen en forudsigelse om et fremtidigt forhold. Svarets objekti-
ve rigtighed kan derfor ikke fastlægges på dette punkt. Rigtigheden må navnlig bero på, om
der forelå et tilstrækkeligt grundlag for den vurdering, der blev afgivet.

Efterfølgende viste det sig, at budgettet ikke holdt, for så vidt angår udgifterne til IT.

En ændret periodisering i forhold til budgettet af en leasing-ydelse på ca. 6 mio. kr. var ikke
omtalt.

Der var ikke medtaget nærmere oplysninger om udviklingen i fællesfondens leasing-forpligtel-
ser,  herunder en opgørelse af de samlede forpligtelser.

Vurdering

Oplysninger om budgettets overholdelse

Den største potentielle budgetafvigelse, der kunne foreligge på dette tidspunkt, var IT-
udgifterne.

Af et forecast pr. 30. september 2002 med påtegning "dep.chef", og som ministeren ligeledes
var bekendt med, fremgår, at afvigelsen på IT i september skønnes at være 6,0 mio. kr. med
en note om, at "beløbet forfalder 2/1-03, men skal bogføres i 2002". Dette vedrører den lea-
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sing-ydelse, som ministeriet tidligere påregnede kunne bogføres i 2003, men som man nu er-
kendte skulle bogføres i 2002.

Det fremgår af det seneste forecast pr. 31. oktober 2002, som ministeriets ledelse og ministe-
ren fik forelagt inden samrådet, at SØS-regnskabsgruppen havde foretaget en fremskrivning
af IT-udgifterne for hele året på 139,3 mio. kr., hvilket i håndskrift var rettet til 0. Ministeren
var bekendt med denne version med rettelsen. Det må antages, at grundlaget herfor har været
IT-kontorets interne regnskabsudskrifter over IT-udgifterne. Udskrifter dateret 2. og 22. okto-
ber 2002 viste udgifter for godt 101 mio. kr. efter fradrag af udgifter, der blev leasing-
finansieret og efter fradrag af indtægter.

Det fremgår af et forecast pr. 31. november 2002, at der ville foreligge en skønnet afvigelse
for IT-projekter på 3 mio. kr. henholdsvis 5,8 mio. kr. Dokumentet må imidlertid være udar-
bejdet senere end samrådet 11. december 2002. De øvrige tal i dokumentet svarer til tal, regn-
skabsgruppen indberettede den 6. januar 2003, og som byggede på et konsolideret træk pr. 11.
december 2003. Tallene 3 mio. kr. henholdsvis 5,8 mio. kr. er tal, IT-kontoret arbejdede med
som overskridelser i begyndelsen af januar 2003, f.eks. i et dokument dateret 14. januar 2003.
De 3 mio. kr. sigter til et samlet IT-underskud og de 5,8 mio. til periodisering af en leasing-
ydelse.

Regnskabsgruppens rapporteringer var forbundet med nogen usikkerhed, og ministeriets le-
delse var i tæt kontakt med IT-kontoret. IT-kontoret arbejdede med regnskabsforecast på godt
100 mio. kr. Heri var indregnet fordelen ved leasing-finansiering og forventede indtægter.

Baseret på disse oplysninger og på ministeriets brevveksling med IT-kontoret i begyndelsen
af 2003, er det er min vurdering, at Kirkeministeriets ledelse og ministeren på tidspunktet for
samrådets afholdelse var af den opfattelse, at budgettet for IT-udgifter i det væsentlige holdt.

Det fremgår imidlertid af materialet, at grundlaget for ministeriets vurdering ikke var enty-
digt, og selvom regnskabsgruppens indberetning af 25. november 2002 var behæftet med en
vis metodisk usikkerhed, måtte indberetningen dog give anledning til tvivl. Navnlig det
kendte problem vedrørende periodisering af en leasing-ydelse på ca. 6 mio. kr. burde have
skabt tvivl. Dette spørgsmål var også nævnt i SØS-regnskabsgruppens indberetning af 18.
oktober 2002.

Regnskabsgruppens indberetning af 25. november 2002 indeholdt en generel advarsel om IT-
aktiviteternes niveau.
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På denne baggrund er det min vurdering, at det var en fejl, at talepapirets afsnit om forvent-
ninger til budgetoverholdelsen var formuleret så entydigt. Der burde været givet udtryk for
tvivl eller være formuleret et forbehold, der kvalificerede den risiko, der kunne udledes af det
materiale, der forelå. Jeg finder navnlig, at det var en fejl, at oplysningen om overskridelsen
på 6 mio. kr. ikke blev oplyst, eller i hvert fald fik indflydelse på formuleringen om budget-
forventningerne.

Det bemærkes, at Kirkeministeriet i redegørelserne til Rigsrevisionen har understreget, at mi-
nisteren ikke kan lastes for dette forhold. Som gennemgået ovenfor var oplysningen om
6 mio. kr. i ikke medtaget i det seneste forecast, ministeren fik forelagt inden samrådet. Heri
var årets budgetafvigelse for IT anført som 0. Heller ikke andre oplysninger i sagen peger på,
at ministeren havde grund til at antage, at dette beløb ville medføre en budgetoverskridelse.

Grovhedskrav og helhedsvurdering

Der er som anført tale om en skønspræget vurdering og ikke en præcis oplysning om et fore-
liggende faktum.

Ifølge ministeriets interne redegørelse til ministeren og redegørelser til Rigsrevisionen anså
man denne overskridelse på 6 mio. kr. for et "kendt" problem, der var "aftalt". Den manglende
opmærksomhed over for dette problem har efter de foreliggende oplysninger haft rod heri.
Kirkeministeriets ledelse har ikke tillagt dette element tilstrækkelig vægt i sin vurdering af
budgetspørgsmålet, idet man internt og i forhold til IT-kontoret havde accepteret denne over-
skridelse. Dette har svækket fokuseringen på oplysningens betydning over for omverdenen,
herunder kirkeudvalget. Det beror således på en fejlvurdering, at denne oplysning ikke blev
medtaget.

IT-kontorets forecast byggede på et budgetskøn for den resterende del af året. Hertil kom for-
skellige mindre variationer på andre poster, der gjorde, at det var budgettendensen, man kun-
ne udtale sig om.

Regnskabsgruppen var bekendt med leasing-ydelsen på 6 mio. kr., og  indberetningen af 25.
november 2002 udelukkede ikke, at budgettet kunne holdes under hensyn til anvendelsen af
leasing og indregning af indtægter.

Selvom formuleringen var misvisende, finder jeg på denne baggrund ikke, at de involverede
har begået en fejl af en sådan grovhed, at den kan give anledning til fastsættelse af retlige
sanktioner.
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Oplysninger om forbrug i forhold til budget og om leasing

På tidspunktet for samrådspapirets formulering/samrådets afholdelse havde Kirkeministeriet
en viden om, at en forudsætning for overholdelsen af IT-budgettet på i alt 100 mio. kr. var, at
der fandt leasing-finansiering sted af udgifter for i alt knap 20 mio. kr. Der var ikke medtaget
oplysninger om fællesfondens samlede leasing-forpligtelser.

På denne baggrund kan det overvejes, om den oplyste forventning om overholdelsen af IT- og
DNK-budgettet var fuldt dækkende, da den med talepapirets formulering kan forstås som af-
holdelse af udgifter på henholdsvis 80 mio. kr. og 20 mio. kr. Udgiften for året blev ifølge
regnskabet ca. 114 mio. kr., men reelt blev der afholdt samlede udgifter for knap 20 mio. kr.
mere, der blev leasing-finansieret. På samrådstidspunktet vidste ministeriet som anført, at
forudsætningen for udsagnet om, at budgettet holdt, var, at der blev foretaget en leasing-
finansiering af udgifter, herunder udgifter til dataverifikation, for knap 20 mio. kr.

Der blev heller ikke givet nærmere oplysninger om leasing-forpligtelsernes samlede omfang
eller udviklingen i brugen af dette instrument og betydningen heraf.

De beløb, der blev leasing-finansieret, blev ikke udgiftsført over driften og heller ikke optaget
som en del af balancen. Derved gav det regnskabsmæssige resultatet (og samrådssvaret), ikke
et fuldt billede af, hvordan der var disponeret og hvilke udgifter, der reelt var afholdt.

Regnskabsmæssigt var der intet forkert heri under hensyn til den måde, regnskabet blev aflagt
på.

Desuden var anvendelse af leasing lovlig, og ministeriet havde allerede ved budgetrevisionen
i sommeren 2002 i et vist omfang kalkuleret med leasing-dispositioner (IT-skrivebordet).

Endelig var det korrekt, at der var budgetteret med 80 mio. kr. til IT og 20 mio. kr. til DNK.

Min konklusion er derfor, at der ikke er givet forkerte oplysninger på dette punkt.

På trods heraf mener jeg, at oplysningerne burde være medtaget, idet de reflekterer, at udgif-
terne til IT-området var knap 20 mio. kr. højere end det oplyste budget, selvom det som anført
var korrekt, at "budgettet holdt". Uden denne oplysning ville Kirkeudvalgets medlemmer
kunne forstå oplysningerne således, at kirkeministerens forventning på samrådstidspunktet
var, at der rent faktisk kun blev afholdt IT-udgifter i 2002 for i alt 100 mio. kr. Når der samti-
dig ikke blev givet nærmere oplysninger om leasing-instrumentets virkninger og omfang, blev
risikoen for denne misforståelse øget.
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I samrådet den 18. juni 2002 oplyste ministeren, at budgetovervågningen ville blive fulgt op
af nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de samlede budgetrammer for året blev over-
holdt. Det blev tillige i dette samråd oplyst, at leasing-finansiering i vidt omfang havde fundet
anvendelse på DNK-anskaffelser.

Selvom de varslede foranstaltninger ikke var tilstrækkelige, blev der dog givet den oplysning,
at ministeriet ville iværksætte forskellige foranstaltninger for at overholde budgettet. Blandt
disse tiltag kunne f.eks. være  anvendelse af leasing.

Som anført ovenfor har ministeriet opfattet leasing som et finansieringsinstrument, der løben-
de kunne gøres brug af.

Samrådsspørgsmålet var bredt formuleret, og vurderingen af, hvilke oplysninger der er nød-
vendige til belysning af fællesfondens økonomi, beror i et vist omfang på et skøn.

Manglen beror navnlig på en ufuldstændig fremstilling af budgetforudsætningerne.

Som anført var oplysningen om budgetbeløbene rigtig. Det kan diskuteres, hvor mange oplys-
ninger der skal medtages i en besvarelse af et så bredt formuleret spørgsmål. Selvom jeg fin-
der, at oplysninger om leasing-finansiering af 20 mio. kr. og leasing-mekanismen burde have
været forklaret tillige med oplysninger om de samlede leasing-forpligtelser, mener jeg dog -
under hensyn til, at der ikke er givet urigtige oplysninger - at skønnet over, hvilke oplysninger
der burde være medtaget, ikke er så groft tilsidesat, at der vil være grundlag for fastsættelse af
tjenstlige sanktioner.

Spørgsmål 18 af 29. oktober 2002 (Alm. del - bilag 23)

I et brev af 20. december 2002 besvarede Kirkeministeriet udvalgets spørgsmål 18 af 29. ok-
tober 2002 (Alm. del - bilag 23). Udvalget bad ministeren redegøre "for de foreslåede bespa-
relser under Fællesfonden og begrunde dem hver især".

Ministeren fremsendte en oversigt over de budgetposter, der var foretaget nedskæringer på, og
oplyste, at med undtagelse af udgiften til præsteløn var nedskæringerne "udtryk for en generel
og konsekvent begrænsning af udgiftsniveauet til niveauet for 2001" og dermed ikke foretaget
på grundlag af en detaljeret vurdering af enkeltposter.

Jeg har ingen bemærkninger til svaret.
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9.4 Besvarelse i 2003 af spørgsmål stillet i 2002

Spørgsmål 22 af 27. november 2002

Den 3. januar 2003 besvarede kirkeminister Tove Fergo Kirkeudvalgets spørgsmål nr. 22 af
27. november 2002 (Alm. del - bilag 79). Spørgsmålet lød således:

" 22. Ministeren bedes nærmere redegøre for den sale and lease model, der er
anvendt som anført i vedlagte artikel "Kirkebogsskandale" i Kristligt Dagblad
den 23. november 2002."

I svaret anførte ministeren bl.a.:

" I årene 1999-2001 ville en finansiering direkte fra fællesfonden have betydet et
samlet likviditetstræk på fællesfondens midler af størrelsesordenen ca. 150
mio. kr.

Valget af leasing-finansiering er foretaget ud fra et ønske om at fordele fælles-
fondens udgifter over en længere periode. Der er i den forbindelse lagt vægt på,
at finansieringsperioden er kortere end de enkelte anlægsaktivers levetid.

[… ]

Til udvalgets orientering kan jeg oplyse at leasing-ydelserne (inkl. moms) for
perioden 1999-2008 (ekskl. genanskaffelser) fordeler sig således:

1999 846.780
2000 11.318.218
2001 15.814.153
2002 13.189.644

[… ]

Fællesfondens brug af finansiel leasing er således gennemført for at udjævne
betalingerne over en længerevarende periode, der vel og mærke er kortere end
det leveredes levetid. Valget af leasing-finansiering er med andre ord ikke ud-
tryk for, at Kirkeministeriet ønsker at sløre den samlede etableringsudgift. Den
holder sig nemlig inden for etableringsbudgettets ramme.
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[… ]"

Jeg henviser til mine bemærkninger om leasing ovenfor. Fremhævelsen af, at aftalerne var
"kortere" end udstyrets levetid burde være nuanceret nærmere på grundlag af de oplysninger,
der forelå om de indgåede aftaler. Jeg har ikke yderligere bemærkninger til dette svar.

9.5 Spørgsmål stillet og besvaret i 2003 som vedrører forhold i den undersøgte perio-
de

Spørgsmål S 3098 af 2. maj 2003

Den 2. maj 2003 stillede Karen Klint spørgsmål S 3098, der lød således:

" Er ministeren enig i Rigsrevisionens konklusioner om, at ministeren ikke har
givet Folketingets Kirkeudvalg fyldestgørende oplysninger?"

Ministeren svarede bl.a.:

" [… ] Jeg erkender, at de skøn, som var grundlag for mine forventninger til års-
resultatet, var for optimistiske, sådan som Rigsrevisionen har påpeget. Det vi-
ste sig beklageligvis efterfølgende, at dette skøn ikke holdt.

[… ]"

Spørgsmål S 3099 af 2. maj 2003

Den 2. maj 2003 stillede Karen Klint spørgsmål S 3099, der lød således:

" Kan ministeren oplyse, hvorfor Kirkeudvalget ikke blev orienteret om omfan-
get af leasing-aftalerne og om disses omlægning, straks ministeren blev be-
kendt med dem?"

Ministeren svarede bl.a.:

" Ved samrådet i Folketingets Kirkeudvalg den 18. juni 2002 var jeg bedt om at
gøre rede for "Den Elektroniske Kirkebogs drift- og anlægsøkonomi, herunder
hvad der er anskaffet, og hvad der er leaset." Jeg oplyste i samrådet, at ud af
samlede udgifter på 108 mio. kr. til IT-udstyr, netværk og programmel var 95
mio. kr. finansieret ved leasing.
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Da samrådet blev holdt, var der i ministeriet overvejelser om eventuelt at om-
lægge leasing-finansieringen, men der var ikke truffet beslutninger om noget
sådant.

Som led i bestræbelserne på at genoprette fællesfondens økonomi, blev der ef-
ter samrådet under stort tidspres forhandlet om en omlægning af leasing-
finansieringen, og den blev endeligt besluttet den 28. juni som led i bestræbel-
serne på at genoprette fællesfondens økonomi.

Det havde været rigtigst, at Kirkeudvalget havde været orienteret herom, da
omlægningen var på plads."


