
KIRKEMINISTERIET 

Den 18. januar 2006

Vedr. Statsrevisorernes Beretning nr. 18 2004 om revisionen af statsregnskabet for 2004

Jeg har modtaget statsrevisorernes Beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004

og skal hermed redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet

anledning til.

Kirkeministeriet har fået bedømmelsen ikke helt tilfredsstillende i forbindelse med tilskudsrevision

og IT-revision.

I forbindelse med tilskudsforvaltningen er udformningen af bevillingsbreve og senest opfølgningen

på tilskudsregnskaberne blevet bragt i overensstemmelse med Økonomistyrelsens Vejledning om

effektiv tilskudsforvaltning. Kirkeministeriets ordning for tilskud til kirkerestaurering er ved at blive

gennemgået med henblik på en modernisering. Dette arbejde har afventet fastlæggelsen af de

nye kommunegrænser, da tilskuddet bl.a. fordeles i forhold til udskrivningsgrundlaget blandt

folkekirkemedlemmer i kommunerne og antallet af kirker i kommunerne.

På IT-området har ministeriets chefgruppe i forbindelse med budgetlægningen taget stilling til IT-

sikkerheden og herunder de risici, der er ved it-anvendelsen. I forbindelse med indførelsen af

informationssikkerhedsstandarden DS-484 er kravene til en samlet informationssikkerhedspolitik

formaliseret. Det er planlagt, at ministeriet løbet af første halvår 2006 vil opfylde kravet om, at

sikkerhedsforanstaltninger, der opfylder DS484, bliver metodisk og regelmæssigt behandlet i

ministeriets chefgruppe.

Som det fremgår af beretningens punkt 244 har Kirkeministeriet ikke tidligere defineret, hvilke

regnskabsstandarder fællesfonden skal anvende ved aflæggelsen af det konsoliderede

årsregnskab. Det konsoliderede årsregnskab for 2005 vil følge de statslige regnskabs- og

disponeringsregler med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter. Jeg

forventer i første halvår af 2006 at udstede en ny regnskabsbekendtgørelse for folkekirkens

fællesfond med tilhørende institutioner og tilskud, der skal formalisere overgangen til de statslige

regler.

Jeg kan endvidere oplyse, at der som led i arbejdet med at skabe gennemsigtighed og

effektivisering af forvaltningen af fællesfonden vil ske en udskiftning af de lokale økonomisystemer

til Navision Stat i de 10 stifter og 6 uddannelsesinstitutioner finansieret af folkekirkens fællesfond.

Udskiftningen sker i samarbejde med Økonomistyrelsen.

Afslutningsvis skal jeg bemærke, at jeg er glad for, at rigsrevisor har givet tilsagn om som et

forsøg at påtegne fællesfondens konsoliderede regnskab for 2005 og 2006.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder

Kopi sendt til Rigsrevisor.


