
KIRKEMINISTERIET 
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Supplerende notat til statsrevisorerne med kirkeministerens kommentarer til pkt. 4 i Rigsrevisors notat af 15. 

oktober 2003 vedr. beretning 10/02  

Rigsrevisor bemærker i pkt. 4 i notat af 15. oktober 2003 til statsrevisorerne vedrørende beretning 10/02, at jeg i min 

redegørelses af 12. september 2003 til statsrevisorerne ikke har forholdt mig til 3 væsentlige forhold i beretningen.  

Det første forhold drejer sig om, at der ikke synes at være fuld overensstemmelse mellem lov om folkekirkens økonomi § 

14 om fællesfondens indtægtsgrundlag og Kirkeministeriets bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og 

præsteembedernes kapitaler. Man kan i Rigsrevisionens beretning pkt. 37 læse, at "ministeriet er indstillet på, at der 

fremsættes et lovforslag, der imødekommer Rigsrevisionens bemærkninger. Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende."  

Den holdning, som jeg på den måde gav udtryk for i foråret, er afspejlet i Regeringens "lovkatalog", hvor man bl.a. kan 

læse, at jeg forventer at fremsætte forslag om "Ændring af en række love på Kirkeministeriets område", og at "Forslaget 

er en opfølgning på arbejdet med analysen af Fællesfondens forvaltning, herunder en ajourføring af fondens 

indtægtsbestemmelse. Herudover vil forslaget eventuelt indeholde opfølgning på et udvalgsarbejde om statens tilskud til 

folkekirken."  

Jeg vedlægger en kopi af Kirkeministeriets bidrag til lovprogrammet.  

Det andet forhold, som der savnes min kommentar til, er spørgsmålet om, hvorvidt der kan foretages likviditetstræk i 

stiftsmidlerne til fordel for fællesfonden. Kommentaren har siden foråret kunnet læses i Rigsrevisionens egen beretning 

pkt. 47, hvor der står: "Ministeriet agter at følge budgetfølgegruppens indstilling, så det i bekendtgørelsesform vil blive 

beskrevet, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår Kirkeministeriet har adgang til at beslutte, at der skal foretages 

likviditetstræk i stiftsmidlerne."  

Jeg kan i øvrigt oplyse, at bekendtgørelsen er udarbejdet, og at den træder i kraft den 1. november.  

Jeg vedlægger kopi af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes 

kapitaler, som bliver bekendtgjort i Lovtidende fredag, den 31. oktober 2003.  

Det tredje forhold, som der savnes min kommentar til, er Rigsrevisionens kritik af, at de tidligere offentliggjorte 

regnskabstal for fællesfonden ikke har indeholdt tal for fællesfondens aktiver og passiver, herunder omfanget af 

leasingfinansieringen, og at det var medvirkende til, at Folketingets kirkeudvalg ikke har fået et fyldestgørende billede af 

fællesfondens årsresultat og status.  

I Rigsrevisionens beretning pkt. 54 har man imidlertid siden foråret kunne læse, at der med virkning fra regnskabsåret 

2002 skal udarbejdes en årsrapport vedrørende fællesfondens økonomi. En sådan fyldig årsrapport blev udgivet i juli 

2003. I den kan man på siderne 46-48 læse om fællesfondens aktiver og passiver, bl.a. følgende afsnit:  

"Ved udgangen af 2002 var de resterende ydelser ved de indgåede leasingaftaler 116,499 mio. kr., og værdien af det 

leasede sættes til samme beløb." Man kan også læse, at "de indgåede leasingaftaler afvikles løbende frem til 2009".  

Jeg vedlægger kopi af Årsrapport for fællesfonden 2002, som kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside under 

adressen: www.km.dk/publikationer/publikationer.htm#rapporter.  

http://www.km.dk/publikationer/publikationer.htm
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