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11. SAMMENFATNING AF ANSVARSVURDERINGERNE

Der er ovenfor i de enkelte kapitler foretaget en gennemgang af Kirkeministeriets dispositio-
ner inden for de enkelte områder, herunder om ministeriet har tilsidesat regler, der gælder for
de pågældende områder.

Der er foretaget en vurdering af, om reglerne objektivt har været overtrådt. Det er en vurde-
ring af, om dispositionerne er sket i strid med reglerne.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at pålægge et ansvar, at en regel er overtrådt. De øvrige
betingelser for pålæggelse af tjenestemandsansvar skal tillige være opfyldt, herunder skal den
fornødne subjektive tilregnelse foreligge, og det såkaldte "grovhedskrav" skal være opfyldt.
Disse betingelser er gennemgået i kapitel 10.

Ansvarsvurderingen er foretaget i tilslutning til de enkelte kapitler. Nedenfor er disse vurde-
ringer delvist gentaget således, at læseren ved gennemgang heraf kan få et samlet overblik.
Den nærmere begrundelse for en objektiv overtrædelse af reglerne gentages ikke. Der henvi-
ses til de enkelte kapitler herom.

11.1 Tjenestemandsansvar

Som det fremgår af det foregående kapitel, er tjenestemandsansvarets hovedområde de tilfæl-
de, hvor der er begået retlige fejl. Efter tjenestemandslovens § 10 skal tjenestemænd overhol-
de de "regler", der gælder for deres stilling. Pligtforsømmelse kan bestå i tilsidesættelse af
udtrykkelige retsforskrifter eller af uskrevne regler, hvis de er tilstrækkeligt klare.

I sager om økonomisk administration har kommissionsdomstole og undersøgelsesretter gen-
nem årene lagt en ganske lempelig praksis. Således kan fejlskøn og fejlprioriteringer i almin-
delighed ikke udgøre det fornødne grundlag for disciplinærforfølgning.

P & T-sagen er det mest illustrative eksempel. I denne sag blev den daværende generaldirek-
tør for Post og Telegrafvæsenet ikke pålagt disciplinæransvar for en række kritisable forhold,
herunder at der over en længere årrække forekom overskridelser af driftsbevillinger, som
bundede i manglende økonomisk styring af bevillinger og økonomiske forhold i øvrigt, her-
under utilfredsstillende ressourceforbrug og -styring samt mangelfuld budgetstyring, -
opfølgning og -kontrol.
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11.2 Kirkeministeriets kompetence- og opgavefordeling

I den undersøgte periode var kirkeministrene følgende:

Birthe Weiss - tiltrådte i 1994 og fratrådte i december 1996
Ole Vig Jensen - tiltrådte i december 1996 og fratrådte i marts 1998
Margrethe Vestager - tiltrådte i marts 1998 og fratrådte i december 2000
Johannes Lebech - tiltrådte i december 2000 og fratrådte i november 2001
Tove Fergo - tiltrådte november 2001

I nærværende afsnit ses der bort fra ministrene, idet kompetencen til at vurdere ministres for-
hold alene tilkommer Folketinget. Gennemgangen af ministres inddragelse er foretaget i til-
slutning til hvert kapitel efter gennemgangen af det faktiske begivenhedsforløb.

Det bemærkes generelt, at gennemgangen af ministrenes inddragelse viser, at ministrene efter
den foreliggende dokumentation har deltaget relativt lidt i behandlingen af de spørgsmål, der
er omfattet af nærværende redegørelse. Kirkeminister Tove Fergo har i videre omfang delta-
get i eller foranlediget en nærmere behandling af de spørgsmål, fondens virksomhed gav an-
ledning til fra ministerens tiltrædelsestidspunkt.

Efter almindelige kompetenceprincipper træffer ministeren alle beslutninger inden for sit res-
sortområde. Den departementale struktur hviler på delegation. Departementet træffer således
beslutninger på vegne af ministeren, og den departementale struktur er udtryk for videredele-
gation af ministerens kompetence.

Departementschefen er den øverste administrative leder af Kirkeministeriet. Departements-
chefen refererer alene til kirkeministeren.

De forhold, der er omfattet af nærværende undersøgelse, blev behandlet af ministeriets 2.
kontor og ministeriets 3. kontor. 3. kontor var bistået af IT-kontoret. Med virkning fra 1. april
2002 blev 3. kontor omdannet til en afdeling, og den hidtidige kontorchef blev afdelingschef.
Jeg bruger kun betegnelsen "3. kontor" og "kontorchef". Cheferne for 2. og 3. kontor refererer
til departementschefen.

2. kontors ansvarsområde

Af ministeriets sagsfordelingslister for 2. kontor fremgår, at kontoret beskæftiger sig med
kapitaladministration/SØS-ansvarlig, landskirkeskat/fællesfond, provstiudvalgskasserne, øko-
nomistatistik, udligningstilskud, kirkemusikskolerne og SØS-kapitaladministration.
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I et dokument "Kirkeministeriets personalehåndbog" er Kirkeministeriets organisation pr. 19.
marts 2002 gennemgået. Det fremgår heraf, at 2. kontor varetager stiftsadministrationen,
landskirkeskatten og fællesfonden.

Det fremgår af en redegørelse udarbejdet af Finansministeriets den 16. december 2003 om
udvikling af økonomistyring på Kirkeministeriets område, side 11, at 2. kontor "har det over-
ordnede ansvar for fællesfondens budget, herunder budgetopfølgning, regnskab, likviditets-
styring m.v. 2. kontor har endvidere ansvaret for en række af udgiftsposterne i fællesfonden,
herunder forsikringsudgifter, udligningstilskud m.v.

3. kontors ansvarsområde

Af ministeriets sagsfordelingslister fremgår, at 3. kontor tilbage fra 1997 har dækket områ-
derne IT, DNK, FLØS og KIS. I det meste af perioden har hovedparten af dette område været
samlet hos én medarbejder. Disse områder er karakteriseret som IT-sager, DNK, Kirkemini-
steriets hjemmeside, IT-strategi, DNK-styregruppe og samordningsudvalget for persondata
samt IT-strategien. Enkelte andre områder så som FLØS har ligget hos andre medarbejdere i
3. kontor.

Af "Kirkeministeriets personalehåndbog" fremgår, at Kirkeministeriets 3. kontor varetager
informationsteknologi, udvikling af ministeriets og stiftsøvrighedernes IT samt ministeriets
IT-kontor, der omfatter områderne sekretariat, brugerservice, drift og applikationsservice.

Af Finansministeriets redegørelse fremgår, at 3. kontor "har det overordnede ansvar for IT-
budgettet, mens IT-kontoret [… ] varetager den daglige IT-drift".

Af et notat af 21. november 2001 fremgår, at 3. kontors sagsområde omfatter personale, ud-
dannelse og edb. For så vidt angår edb, er det nærmere anført, at området dækker strategisk
planlægning, kontorautomation, SØS, KIS og rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg.
Desuden dækker kontoret FLØS og DNK.

I dokumentet "IT-strategi 2000 for Kirkeministeriet og Folkekirken" er der foretaget en gen-
nemgang af ledelsesstrukturen for IT-området. I pkt. 7.4.1 anføres bl.a.:

" Det samlede ansvar for IT-ledelsesopgaven placeres fortsat hos kontorchefen i
Kirkeministeriets 3. kontor, der er den IT-ansvarlige kontorchef for Kirkemini-
steriets og Folkekirkens IT. Den IT-ansvarlige kontorchef organiserer ledelses-
opgaven på følgende måde:
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1. Den IT-ansvarlige kontorchefs IT-ledelse
2. IT-souschefen
3. IT-chefen
4. Systemansvarlige
[… ]

Den IT-ansvarlige kontorchefs ledelse af IT-området

Den IT-ansvarlige kontorchef varetager direkte den strategiske og forvalt-
ningsmæssige ledelse af IT-området, herunder IT-budgettet, IT-strategien og
dens gennemførelse. Derudover varetager han den daglige ledelsesfunktion
over for systemejere, IT-chefen og IT-projektlederne, der refererer til kontor-
chefen i IT-spørgsmål som følge af uddelegeringen af ansvarsområdet.

[… ]

Endvidere skal kontorchefen, som en del af Kirkeministeriets ledelse, sikre en
sammenhæng mellem udviklingen på IT-området og udviklingen i den øvrige
forvaltning inden for Kirkeministeriets ressort."

Om IT-chefen anføres:

" Som ansvarlig for IT-kontoret og dets leverancer har IT-chefen det daglige an-
svar for organisering og styring af drift, vedligeholdelse og brugerservice. I
forhold til de større udviklingsopgaver, har IT-chefen ansvaret for at allokere
ressourcer og ekspertise til disse projekter. Derudover er IT-chefen ansvarlig
for overdragelsen af IT-systemerne fra projektorganisationen til Kirkeministe-
riet, herunder systemer, der overdrages fra IT-kontoret til de respektive fag-
kontorer.

IT-chefen rapporterer jf. tidligere afsnit månedligt drift- og leverancesituatio-
nen til den IT-ansvarlige kontorchef."

Til brug for Rigsrevisionens undersøgelse af sagen udarbejdede Kirkeministeriet i oktober
2002 et notat om organisering, ledelse og forvaltning af IT-området i Kirkeministeriet.

Det anføres, at et bilagt udkast til regnskabsinstruks for IT-området i hovedtræk har været
fulgt siden 2001.
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Det fremgår i øvrigt af notatet, at den daglige ledelse af IT og IT-aktiviteter udøves af chefen
for 3. kontor, chefkonsulenten og lederen af IT-kontoret. Kontorchefen har det overordnede
ansvar for ministeriets og folkekirkens IT-aktiviteter. Chefkonsulenten har ansvar for DNK og
er souschef for kontorchefen, mens IT-chefen har ansvaret for den daglige drift af organisati-
onens IT-løsninger og af IT-kontoret samt budget og regnskab for IT-området.

Det oplyses, at inden for Kirkeministeriets samlede område er der "reelt tale om, at det er mi-
nisteren/ministeriets ledelse, der træffer afgørelserne - som regel efter høring af relevante fo-
ra."

I notatets pkt. 5.2 anføres bl.a.:

" Igangsætning af projekter sker altid på grundlag af en konkret ledelsesbeslut-
ning.

[… ] Hvad der ikke er beskrevet, er den formalitet, der er i Kirkeministeriets le-
delse. Men også her er det sådan, at langt hovedparten af projekterne bliver be-
handlet på de ugentlige chefmøder inden IT-kontoret/konsulenterne får meddelt
ministeriets beslutning. Er der tale om større sager, vil de efter departements-
chefens skøn tillige blive forelagt ministeren.

[… ]"

I afsnit 5.3 anføres bl.a.:

" I den daglige drift, hvor beslutningerne som oftest træffes i forlængelse af af-
taler, der er indgået, er formaliteten den, at IT-chefen kan træffe afgørelser,
som netop er en følge af tidligere beslutninger.

[… ]

I det tilfælde, hvor et indkøb afviger fra "hvad vi plejer at gøre", tages enhver
ny disposition op med afdelingschefen.

Når indkøb og ledelse er effektueret og leveret, er IT-chefen med sin påtegning
ansvarlig for, at fakturaen kontrolleres i overensstemmelse med regnskabsin-
struksen for edb-regnskabet (bilagt).
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[… ]

De nærmere instrukser om IT-kontorets og herunder dets leders ansvar og op-
gaver i forbindelse med budget og regnskab fremgår af regnskabsinstruksen."

1. kontors ansvarsområder

Det fremgår af personalehåndbogen, at 1. kontor har områderne fællesfondens reservefond,
økonomi og finanslov. Det fremgår af Finansministeriets redegørelse a.st., at 1. kontor "har
ansvaret for det statslige tilskud til fællesfonden (præsteløn), kirkeministerens rådighedssum
samt reservefonden".

Kontraktforholdet med PLS Consult a/s og PLS Rambøl Management a/s

Den del af kontraktsrelationerne til PLS, der vedrører Kirkeministeriets IT-kontor, er baseret
på en aftale om fast udstationering af konsulenter. Der foreligger en kontrakt for perioden
1997 til 2002, med ikrafttrædelse 1. januar 1998, og en aftale, der afløste denne med ikraft-
trædelse 1. maj 2002.

Af kontrakten, der gjaldt fra 1998 fremgår, at ministeriet forestår den daglige ledelse og be-
skæftigelse af de fast udstationerede konsulenter i samarbejde med den konsulent, der vareta-
ger den daglige ledelse. Særlige forhold koordineres med leverandørens kundeansvarlige, der
ikke er én af de fast udstationerede konsulenter.

Af kontraktens bilag 1 fremgår, at den ene af de udstationerede konsulenter varetager den
daglige ledelse af Kirkeministeriets IT-funktion med reference til kontorchefen for 3. kontor
og indgår som medlem af og sekretær for Kirkeministeriets IT-ledelse. Af en ikke udtømmen-
de liste over lederen af IT-funktionens ansvarsområder fremgår, at lederen skal varetage kon-
takten til den IT-ansvarlige kontorchef i Kirkeministeriet, allokere ressourcer til de forskellige
opgaver, prioritere opgaveløsningen og varetage det løbende IT-regnskab.

Om Kirkeministeriets IT-organisation anføres, at Kirkeministeriets IT-ledelse består af kon-
torchefen for Kirkeministeriets 3. kontor, endnu en kontorchef samt en specialkonsulent for
Kirkeministeriet, to stiftskontorchefer, den daglige leder af IT-funktionen samt en ekstern
managementkonsulent.

I kontrakten fra 2002 er der ikke væsentlige ændringer på de her anførte områder, dog er nu
udtrykket IT-budget indsat sammen med IT-regnskab. Ministeriets IT-ledelse beskrives såle-
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des, at IT-organisationen er organisatorisk forankret hos kontorchefen for Kirkeministeriets 3.
kontor.

Af et referat af et møde mellem Rigsrevisionen og Kirkeministeriet 18. november 2002 med
deltagelse af Rasmus Paaske Larsen og Torben Stærgaard fremgår:

" TS forklarede endvidere, at det er en almindelig praksis, [at] udgiftskrævende
forslag, der ikke er en følge af tidligere trufne beslutninger, er blevet forelagt
Steffen Brunés, som har taget TS' forklaringer og ønsker til sig og vendt dem
med chefgruppen, hvorefter TS har fået svar på, om han skulle arbejde videre
med et projekt eller ej. TS forklarede, at når først landskirkeskatten var blevet
udmeldt, kom der ingen udmeldinger om at nedsætte aktiviteterne i forhold til
budgettet."

11.3 Fællesfondens retsgrundlag

Reglerne om fællesfondens virksomhed er navnlig fastsat i økonomilovens kapitel 2.

Fællesfondens udgifter

Lovens § 11, stk. 1, fastsætter, at fællesfonden afholder folkekirkens udgifter for så vidt de
ikke er omfattet af § 2, § 17c, stk. 3 og 4 eller § 20.

De anførte bestemmelser omfatter kirkekassens udgifter (f.eks. opførelse og drift af kirker og
kirkegårde m.v.), visse udgifter til valg af provstiudvalg og statskassens udgifter til folkekir-
ken (f.eks. løn og pension til biskopper og pension og efterindtægt til provster og præster).

Økonomiloven anfører i § 11 visse udgifter. Bestemmelsen er en residualbestemmelse, og
Kirkeministeriet har til brug for Rigsrevisionens undersøgelse udarbejdet en oversigt over de
udgifter til folkekirken, der afholdes over fællesfonden.

Oversigten er optrykt som bilag 1 til Rigsrevisionens redegørelse. Der henvises til gengivel-
sen af bilaget i kapitel 2 ovenfor.

Fællesfonden blev oprindeligt etableret til brug for gennemførelse af en ensartet aflønning af
præster og provster. Siden er en lang række andre udgifter kommet til. De er nævnt i det an-
førte bilag 1 tillige med en lovreference ved en del af udgiftsområderne. De fleste referencer
er til økonomilovens § 11, stk. 1, der er opsamlingsbestemmelsen vedrørende "folkekirkens
udgifter". En del af de udgifter, der i det citerede bilag 1 ikke er anført med en lovreference,
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afholdes formentlig også med hjemmel i lovens § 11, stk. 1, f.eks. har afholdelse af udgifter
til drift af kirkemusikskolerne efter bekendtgørelse nr. 1132 af 13. december 1996 kun hjem-
mel i økonomilovens § 11, stk. 13.

Udgifterne til anskaffelse, drift og udvikling af folkekirkens IT-systemer må antages at blive
afholdt med hjemmel i § 11, stk. 1.

Denne lovgivningsteknik indebærer en ganske bred bemyndigelse til kirkeministeren til at
bestemme hvilke udgifter, der er en del af "folkekirkens udgifter". Ved udøvelsen af denne
kompetence, er ministeren alene begrænset af almindelige retsgrundsætninger om saglig for-
valtning. Det vil navnlig sige, at de udgifter, som ministeren bestemmer skal afholdes over
fællesfonden, skal have en saglig materiel forbindelse med folkekirkens formål.

Da budgetkompetencen - som et led i disse materielle bestemmelser - tilkommer kirkeministe-
ren, og da landskirkeskatten ligeledes fastsættes af kirkeministeren, jf. nedenfor, har ministe-
ren samlet en ganske vidtgående beføjelse til at træffe bestemmelse om folkekirkens udgifter
uden løbende kontrol fra Folketingets side4.

Relationen til det fondsretlige begreb og til det statslige bevillings- og regnskabssystem

Det ligger fast, at folkekirkens fællesfond ikke er en fond, således som dette begreb defineres
i fondsretten.

Fællesfonden er ikke en juridisk person med eget formål, egne vedtægter m.v. Fællesfonden
er i stedet bl.a. blevet karakteriseret som en "mellemregningskonto". Fællesfonden er en be-
tegnelse for en budget- og regnskabsopstilling, der viser en række lovregulerede indtægter og
udgifter. Nogle er lovbestemte, andre fastsat i henhold til bemyndigelse. Fællesfonden er
regnskabsmæssigt en selvstændig enhed.

Fællesfondens indretning og eksistens er i vidt omfang historisk betinget. De udgifter, der
afholdes over fællesfonden, herunder navnlig præstelønninger, blev oprindeligt finansieret af
                                                
3 Bekendtgørelsen erstatter den ulovhjemlede anordning nr. 593 af 15. august 1991, der indeholdt bestemmelse
om afholdelse af udgifter til kirkemusikskoler uden henvisning til hjemmelsgrundlag, jf. anordningens § 1, stk.
2.

4 Lisbet Christoffersen mener, at den manglende parlamentariske kontrol fører til, at disse bestemmelser må
fortolkes indskrænkende. I fremstillingen "Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund" (1998) anføres side
261 f: ”Landskirkeskatten indgår ikke i finansloven [… ]. Der er således ikke noget parlamentarisk grundlag,
hverken i Folketinget eller andre steder, for landskirkeskattens udskrivelse. [… ]. Finanslov, kommunale budget-
ter og kirkekassernes budgetter besluttes alle efter flere behandlinger i et demokratisk sammensat gremie, hvilket
også følger direkte af det dobbelte hjemmelskrav til offentlige udgifter og opkrævning af skat i grundlovens §§
43-46. I en sådan situation må grundlaget for skatteopkrævning uden parlamentarisk beslutning fortolkes særde-
les indskrænkende.”
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kirkens egne indtægter. Fællesfondens oprindelige formål var at udligne dette indtægtsgrund-
lag med henblik på udbetaling af ensartede præstelønninger. Fællesfonden blev opretholdt,
selvom denne udgiftsfinansiering på et senere tidspunkt blev suppleret med skatteindtægter.
Baggrunden var formentlig, at der i lang tid efter skattefinansieringens indførelse forsat var
tale om, at kirkelige midler spillede en væsentlig rolle for finansieringen. I dag udgør skatte-
indtægterne langt størstedelen af indtægterne. Man har imidlertid valgt at fastholde denne
form for "sammenregningskonto" mellem indtægter, der stammer fra statskassen eller den
kirkelige skatteligning, og indtægter, der stammer fra kirkemidler.

I relation til det statslige bevillingssystem er fællesfondens budget ikke en del af finansloven
og regnskabet ikke en del af statsregnskabet.

Der har helt fra fællesfondens start knyttet sig en interesse til det offentliges indsigt i fælles-
fondens økonomi og regnskabsaflæggelse samt muligheden for kontrol hermed.

Navnlig fondens regnskab har fra starten været undergivet offentlig regulering, dels for regn-
skabets aflæggelse, dels for indsigt heri. I dag tilkommer disse kompetencer Rigsrevisionen.

Der gælder ingen særlige regler om orientering af Folketingets Finansudvalg, og fællesfon-
dens budget behandles ikke af Finansudvalget, ligesom der ikke i øvrigt gælder regler om
orientering af Folketinget.

11.4 Folkekirkens IT-udgifter

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

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

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

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

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

I den undersøgte periode har budgetlægningen været kritisabel for alle år, navnlig for 1997 og
2000. For 2002 var budgettet også urealistisk, men blev revideret og ministeriet bestræbte sig
på en effektiv overholdelse af det offentliggjorte budget, hvilket dog ikke helt lykkedes.

Anvendelsen af lave budgetbeløb i den officielle budgetlægning har været et led i udarbejdel-
sen af budgetter, der begrænsede behovet for stigninger i landskirkeskatten. Ministeriet har i
flere af de undersøgte år accepteret, at IT-kontoret reelt arbejdede efter andre budgetter, der
væsentlig oversteg det officielle budget.

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

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

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

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

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

Den omfattende brug af leasing-finansiering har gjort det vanskeligere for omverdenen at
vurdere de anvendte midlers størrelse.
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Samlet har den førte administration af IT-området været kritisabel og der har ikke været
iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til at løse de administrative behov, som den ekspansi-
ve IT-strategi fordrede.

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

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

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

Dalsgaard Jørgensen og Steffen Brunés er begge ansvarlige for den urealistiske IT-
budgettering.

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

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

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

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

Fejl af denne karakter er normalt ikke omfattet af området for tjenestemandsansvar.
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11.5 Den Ny Kirkebog (DNK)

Vurdering

Beslutningen om at etablere Den Ny Kirkebog blev taget på baggrund af dels en foranalyse,
dels en designrapport med forslag til en konkret løsning og med en vurdering af økonomi og
rentabilitet.

Det havde været ønskeligt, om der i designrapporten var foretaget en nærmere vurdering af,
hvordan projektet skulle finansieres, herunder hvordan finansieringen kunne påvirke fælles-
fondens økonomi. Der foreligger heller ikke anden skriftlig dokumentation for sådanne over-
vejelser i forbindelse med projektets iværksættelse. Bortset herfra er det min opfattelse, at
beslutningen om at igangsætte projektet hvilede på et grundigt forarbejde.

Beslutningen om ikke at medtage renter og moms fra leasing-finansieringen over projektbud-
gettet kan diskuteres. Begrundelsen om, at fællesfonden oppebar en renteindtægt er noget
spekulativ, idet fællesfondens kassebeholdning var beskeden i perioden. Der var ikke medta-
get udgifter til finansieringen i designrapportens budgetestimat, men efter min opfattelse taler
meget for, at alle udgifter, der kunne henføres til etableringen af Den Ny Kirkebog, skulle
medregnes over projektbudgettet.

I den forbindelse bemærker jeg, at Rigsrevisionen nævner en række yderligere udgifter vedrø-
rende husleje, drift af dataverifikationen og uddannelsesfaciliteter, som efter Rigsrevisionens
opfattelse også burde medtages over projektbudgettet. Jeg kan tilslutte mig Rigsrevisionens
bemærkninger.

Om leasing-finansieringen henviser jeg i øvrigt til mit afsnit om folkekirkens IT-udgifter.

Med forbehold for ovennævnte om renter stod projektet ved udgangen af 2002 til at blive
gennemført inden for budgetrammen.

Da rationaliseringsgevinsterne ved indførelsen af Den Ny Kirkebog ikke er blevet omsat til
besparelser, har projektet betydet en forøgelse af fællesfondens driftsudgifter med ca. 50 mio.
kr. årligt.

Dette skal sammenholdes med, at Den Ny Kirkebog ifølge de foreliggende oplysninger har
frigjort betydelige folkekirkelige ressourcer og forbedret borgerservicen.
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Projektet har ført til en generel teknologisk opgradering af den folkekirkelige organisation. I
foranalysen og designrapporten antages, at der uden projektet på lokalt plan med tiden ville
være sket lignende anskaffelser af IT-teknologi. I så fald har projektet medført besparelser på
lokalt plan.

Endelig har DNK medført besparelser uden for den folkekirkelige organisation, f.eks. hos
folkeregistrene og landsarkivet.

Jeg finder på den baggrund ikke grundlag for at kritisere eller betvivle ministeriets vurdering
af, at det både samfundsøkonomisk og for folkekirken var hensigtsmæssigt at gennemføre
projektet.

Jeg har ikke konstateret retlige fejl i forbindelse med projektets gennemførelse.

11.6 Folkekirkens forsikringsordning

Der er ikke regler, der regulerer budgetteringsspørgsmålet, ud over de almindelige regler om
fællesfondens budgetlægning.

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

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

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

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

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

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

Præmieudgiften for 2000 blev fejlagtigt henført til regnskabet for 1999.

Ansvaret for de trufne beslutninger påhviler kontorchef Carsten Dalsgaard Jørgensen.

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

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

11.7 Fastsættelse af landskirkeskatten

I den undersøgte periode har kirkeministrene lagt betydelig vægt på, at landskirkeskatten kun
steg med den almindelige løn- og pristalsregulering. I enkelte år er landskirkeskatten dog fast-
sat højere.
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Kirkeministeriets embedsmænd har således ved udarbejdelsen af grundlaget for landskirke-
skattens fastsættelse arbejdet under en politisk tilkendegivet forudsætning om en begrænset
stigning i landskirkeskatten.

Landskirkeskatten har ikke kunnet dække fællesfondens udgifter. Årsagen hertil har dels væ-
ret fejlbudgettering, dels en bevidst fastsættelse af en lav landskirkeskat med samtidig anven-
delse af låneoptagelse og leasingaftaler.

Om vurderingen af fejlbudgettering og låneoptagelse henvises til afsnittene om IT og låneop-
tagelse.

Over for ønsket om begrænsede stigninger i landskirkeskatten har navnlig stået ministeriets -
og ministrenes - IT politik, som den f.eks. er kommet til udtryk i rapporten "IT-strategi 2000
For Kirkeministeriet og folkekirken". Under overskriften "Vilje og mod til forandring" anfø-
res f.eks.:

" Der er i Kirkeministeriet en stærk vilje til, at såvel Kirkeministeriet som folke-
kirken skal følge med i den samfundsmæssige udvikling og også gerne være
foran, hvor man får gavn af det. DNK-projektet er mere end noget andet en
manifestation af denne vilje.

[… ]

For administrationen i ministeriet og i stifterne er udviklingen og ibrugtagnin-
gen af sagsbehandlingssystemet DOC2000 udtryk for en tilsvarende stærk vilje
til at forestå større udviklingsprojekter.

[… ]

Denne vilje til at udnytte teknologien i en løbende moderniseringsproces vil
også fremover være en dominerende kraft, som vil udfordre den tjenstlige vej,
hvor den ikke længere slår til."

Som det fremgår af kapitlet om IT-udgifter, har fællesfondens IT-budgetter i nogle år været
for lave. Tilbageholdenheden ved budgetlægningen må antages i et vist omfang at være be-
grundet med ønsket om at begrænse behovet for skatteforhøjelser.



333

11.8 Likviditetsstyring, likviditetstræk og låneoptagelse i stiftsmidler

Likviditetsstyring

Reglerne i SØS-forskrifterne om likviditet og overførsel heraf mellem stifterne fastsætter
navnlig visse tidsfrister for etablering af budget og likviditetsbudget. For så vidt angår likvi-
ditetsbudgetterne, blev det tilstræbt at overholde reglerne, men reglerne er ikke fuldt over-
holdt for alle årene. For 2002 blev der slet ikke udsendt en likviditetsfordelingsplan til stifter-
ne.

Særligt for Kirkeministeriets udgifter til IT gælder, at der ikke blev udmeldt et likviditetsbud-
get til Lolland-Falsters Stift. Lolland-Falsters Stift har på denne baggrund foretaget simple
skøn over likviditetsfordelingen baseret på de officielle budgetter og tidligere års erfarings-
mæssige fordeling af betalinger. Fremsendelsen af fakturaer fra IT-kontoret har været ujævn
og uforudsigelig for Lolland-Falsters Stift, og der synes at have været ringe koordination
mellem ministeriets IT-kontor og 2. kontor, der var ansvarlig for fællesfondens likviditet. Den
ringe likviditetsstyring har medvirket til at forhale betalinger.

Subjektiv vurdering og grovhedskravet

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

De involverede embedsmænd har været bekendt med disse enkle forskrifter.

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

Ministeriet har i de fleste år søgt at efterleve denne procedure, og stifterne har indberettet li-
kviditetsbudgetter.

Ministeriet har imidlertid ikke formået at etablere en effektiv likviditetsstyring af sine egne
udgiftsdispositioner i forhold til fællesfonden, navnlig af IT-udgifterne.
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En væsentlig del af årsagen hertil har været den manglende effektive budgetlægning for IT-
området, den manglende styring af IT-udgifter og betaling af regninger, samt en likviditets-
budgetlægning for dette område, der enten ikke har fundet sted eller ikke er kommunikeret til
Lolland-Falsters Stift.

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

Jeg finder, at administrationen af likviditetsstyringen har været kritisabel.

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

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

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

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

Reglerne for låneoptagelse

Hjemmelsgrundlaget for Kirkeministeriets beslutninger om løbende træk på stiftsmidler til
brug for dækning af fællesfondens likviditetsbehov blev vurderet af Kammeradvokaten i en
skrivelse af 13. januar 2003.

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

Jeg er enig i Kammeradvokatens konklusion.

Da Kammeradvokatens vurdering forudsætter, at de konkrete træk, der har fundet sted på
stiftsmidlerne, er sket til "utvivlsomt saglige formål", kan det overvejes, om de konkrete dis-
positioner opfyldte dette.

Det fremgår af det foreliggende materiale, at de ikke-budgetterede merudgifter for fonden, og
dermed de væsentligste kilder til fondens budgetoverskridelser, har været forsikringsordnin-
gen og IT-projekterne. Desuden viser materialet, at lånebehovet er opstået på baggrund af en
politisk beslutning om at holde kirkeskatten i ro. I det sidstnævnte tilfælde blev det oplyst, at
låneoptagelsen skulle dække DNK og styrke kassebeholdningen.

Selvom det ikke er muligt objektivt at bestemme likviditetstrækkenes og låneoptagelsernes
materielle formål, er det dog nærliggende at vurdere, om de her anførte årsager til merforbrug
er saglige formål.

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

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

Jeg er enig i denne vurdering.

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

" Den del af fællesfondens udgifter, der ikke kan afholdes af indtægterne efter
stk. 1 eller af tilskud fra statskassen efter § 20, stk. 2, dækkes gennem en
landskirkeskat, der pålignes Folkekirkens medlemmer."
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Da såvel indtægterne efter § 14, stk. 1, som efter § 20, stk. 2, kan opgøres objektivt, kan man
spørge, om § 14, stk. 2, er udtømmende, for så vidt angår de resterende indtægter til fælles-
fonden, med den virkning at ministeren er forpligtet til at tilvejebringe de nødvendige ind-
tægter via skattebetalingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.9 Registrering og betaling

For registrering og betaling gjaldt, at fakturaer 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 derefter at blive ekspederet samlet i større enkeltportioner.

Subjektiv vurdering

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

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-
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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.

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.
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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.

11.10 Periodisering

Reglerne om periodisering er objektivt overtrådt, idet ministeriet har henført udgifter til for-
kerte år. Det er navnlig periodiseringen for årsregnskabet for 2001, der påkalder sig opmærk-
somhed 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.

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 medarbejder i Lolland-Falsters Stift. Der var således anledning til at genoverveje be-
slutningen, 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. Regnska-
bet er offentligt, 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 departementschefen, men der foreligger intet herom. Beslutningen er truffet inden for en
kort tidsperiode. 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).
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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 at 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.

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, og økonomisty-
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ringen i det følgende år vil 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 omtrent til de budgetterede IT-udgifter for 2001. Ved en forskydelse af yderligere ud-
gifter ville IT-budgettet for dette år passe. For regnskabet for 2000 var ministeriet inde på
overvejelser om optimering af regnskabet i forhold til periodisering af udgifter til provstirevi-
sion.

På den anden side synes fremsendelsen af fakturaerne ikke at være udtryk for en forudfattet
plan med dette formål. Fakturaerne blev fremsendt i to dele til Lolland-Falsters Stift, hvoraf
den første del fremkom den 7. februar 2002. Havde formålet været at afslutte bogføringen
uden disse fakturaer, 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.
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Endelig ville Kirkeministeriet ikke opnå noget gunstigt resultat ved en sådan udskydelse af
betalingerne. I modsætning til sagen om "den kreative bogføring" (omtales i kapitel 10) var
der ingen bevillingsretlige overvejelser, idet en budgetoverskridelse ikke nødvendiggjorde en
ansøgning til Finansudvalget 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 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-
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
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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, og resultatet var en regnskabsmæssige forskydning af
11 mio. kr. - og senere af yderligere 14 - 16 mio. kr. - der burde været optaget som en hen-
sættelse. Derved blev årsregnskabet forkert med et samlet beløb på mellem 26 og 28 mio. kr.

11.11 Ministres orientering af Folketinget

Jeg har medtaget vurderingen af enkelte spørgsmål. Om vurderingen af de øvrige spørgsmål
henvises til kapitel 9.

Jeg har ikke i dette afsnit gengivet spørgsmålene og svarerne, men kun medtaget min vurde-
ring af, hvilke dele af svarerne der objektivt var forkerte - eller diskutable - og min retlige
vurdering heraf. For en fuldstændig gennemgang henvises til kapitlet herom.

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).

I spørgsmålene blev ministeren bedt om at oversende budget 2002 for landskirkeskatten, op-
lyse, hvordan budgetovervågningen foregår, og i hvilket omfang budget 2001 afveg fra regn-
skabet.

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



344

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.

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.
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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.

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 blev besvaret i et samråd den 18. juni 2002.

Ad spørgsmål B

Ministeren blev bedt om at redegøre for fællesfondens økonomi, herunder for de sidste års
udvikling i kassebeholdningen, underbudgetteringen samt redegøre for DNK's drifts- og an-
lægsøkonomi, herunder hvad der var anskaffet, og hvad der var leaset.

Svarets objektive rigtighed

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

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-
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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
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.

Samrådsspørgsmål B og C af 29. november 2002

Spørgsmålene blev besvaret af kirkeminister Tove Fergo i et samråd den 11. december 2002.
Samrådsspørgsmålene var stillet den 29. november 2002 (Alm. del - bilag 89).

Ad Spørgsmål B

I spørgsmål B blev ministeren anmodet om at redegøre for fællesfondens økonomi, herunder i
hvilket omfang og til hvilke formål ministeren i 2002 bad biskopperne overføre penge fra
stiftsmidlerne til fællesfonden.

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



348

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-
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 ministeren 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. Det må antages, at grundlaget
herfor har været IT-kontorets interne regnskabsudskrifter over IT-udgifterne. Udskrifter date-
ret 2. og 22. oktober 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-
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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.

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.
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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.

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
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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.

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.
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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.


