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Startvanskeligheder  

Da de nye systemer, GIAS (Gravstedsaftale Indberetnings og Administrations Systemet) og KAS 
(Kapital Administrations Systemet), afløste det gamle SØS (Stifternes Økonomi System), som var 
det hidtidige regnskabssystem for såvel kapitaler som gravsteder, var det for at kunne hjælpe 
sognene og stifterne med at undgå dobbeltarbejde og samtidig modernisere systemet. Det var et 
arbejde som menighedsrådene hidtil havde betalt for gennem fradrag i deres renteafkast, og 
derfor kunne menighedsrådene nu se frem til et bedre afkast af deres stiftsmidler, primært af 
gravstedskapitalen. 

 

Stiftskassererne Pouli Pedersen, Viborg Stift (t.v.), og Leif Kristensen, Århus Stift. 



Men som det ofte er tilfældet med så store og helt nye systemer, har det ikke været uden 
problemer at få det til at fungere. Om det siger stiftskasserer Pouli Pedersen, Viborg Stift (til 
venstre), og hans kollega Leif Kristensen fra Århus Stift: 

- GIAS systemet har fungeret rigtig fint siden 
starten, og menighedsrådene og 
medarbejderne på kirkegårdene har taget godt i 
mod det. Desværre har det været nødvendigt at 
stoppe overførslen af data fra GIAS til KAS i en 
periode. Det har betydet, at leverancerne til 
stifterne og menighedsrådene med henholdsvis 
kapital og momsbetaling har ligget stille i nogle 
måneder. I forbindelse med de seneste valg til 
landets menighedsråd er der sket en del 
sogneflytninger, og menighedsråd er blevet lagt 
sammen. Det har haft indvirkning på KAS, hvor 
disse sogneflytninger skal indarbejdes, og har 

betydet at menighedsrådene ikke har kunnet få meddelelse om, hvilke aftaler der var blevet 
indbetalt, og at deres momsbetaling ikke er indgået på deres konti. 

 

- KAS har haft startvanskeligheder, og terminsopkrævningen (renter og afdrag på lån) samt 
renteudbetalingen ultimo december var desværre tilrettelagt på en sådan måde fra 
systemudviklerens side, at de kom meget uhensigtsmæssigt ud til menighedsrådene. Men nu 
skulle der være kommet styr på det. 

Hvordan går det nu – er der udsigt til en normalisering for brugerne? 

- De pågældende sogneflytninger pr. 1. januar 2013 har afventet færdiggørelsen af regnskabet for 
2012 i KAS, herunder bankkontoafstemning af de mange udbetalinger i januar 2013. 

- Regnskabet er nu færdiggjort, og sogneflytningerne er afsluttet, så GIAS leverancerne kan finde 
sted som tidligere. Endvidere er de konverterede data vedrørende lånene blevet gennemarbejdet, 
så terminen pr. 30.06.13 forhåbentligt vil kunne afvikles problemfrit. 

Af tallene fremgår, at der omkring årsskiftet var en stor kontant beholdning, som altså ikke var 
”arbejdende penge” for den fælles kapitalforvaltning. Hvad skyldes det? 

- Stifterne havde likviditetsmæssigt forberedt sig til den forventede renteudbetaling ultimo 
december 2012, og havde pengene stående klar. Men da overførslerne reelt først skete primo 
januar 2013, fremstår der regnskabsmæssig meget likviditet i stifterne pr. 31.12.2012. 

 

- Alt i alt har GIAS fungeret fra starten uden væsentlige fejl. De uhensigtsmæssigheder, der 
efterfølgende har været, skyldes udelukkende de opstartsproblemer der har været i KAS.  



- Det er selvfølgelig særdeles beklageligt, at leverandøren ikke har kunnet levere KAS i den 
fornødne kvalitet og til tiden, men vi mener at vi er ovre problemerne nu, siger stiftskassererne 
Pouli Pedersen og Leif Kristensen, der henviser til den artikel som Torben Stærgaard, IT-chef i 
Ministeriet for Ligestilling og Kirke, skrev i januar nummeret af Menighedsrådenes Blad. 

 

 

 

 

Investeringspolitik 

Bestyrelsens formand Asger Larsen fortalte, at 
man afventer at høre nærmere fra ministeriet 
for Ligestilling og Kirke, før man ændrer 
investeringspolitikken. Uroen i finansverdenen 
fortsætter, og senest har nu også Frankrig føjet 
sig til listen over skrøbelige europæiske 
økonomier. 

 

 

Optimisme trods alt 

Trods uroen kunne de to kapitalforvaltere 
melde næste ens forventninger ud til afkastet i 
de kommende måneder: Jan Andersen, Jyske 
Bank forventer 1,5 %, mens Annemette 
Gottlieb, Nykredit, forventer 1,4 %. 

 Bestyrelsesformand Asger Larsen 


