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Høringssvar over betænkning 1564 – En samlet lovregulering om andre trossamfund end Folkekirken
FrikirkeNet fremsender hermed sit høringssvar til ovennævnte betænkning. FrikirkeNet er en
paraplyorganisation for en række frikirkelige trossamfund, enkeltkirker samt organisationer. I alt cirka 75
kirker og 25 organisationer. Trossamfundene omfatter Pinsekirkerne, Apostolsk kirke, Vineyard, Det Danske
Missionsforbund, BaptistKirken samt en række kirker fra uafhængige kirker.
Indledningsvis vil vi gerne rose Trossamfundsudvalget (TU) for at have udført et grundigt forarbejde og
afholdt høringer undervejs. Vi værdsætter også, at der sker en samling og klargøring af den lovgivning som
har med trossamfundene udenfor folkekirken at gøre.
Vi tilslutter os høringssvaret fra Danske Kirkers Råd, som vi er en del af. Vi anser det ikke for nødvendigt at
gentage argumenterne her, men vil dog fremhæve, at vi opfatter det som et indgreb i trossamfundenes
indre anliggende, hvis en bestemt organisationsstruktur skal dikteres. Her opfordrer vi entydigt til at følge
mindretallets indstilling i betænkningen. Vi finder det umuligt at sondre mellem et trossamfunds
”sekulære” og ”åndelige” ledelse.
Vi tilslutter os ligeledes den del af høringsvaret fra BaptistKirken som angår det kongregationalistiske
menighedssyn. Ligesom baptisterne har en række af vores medlemskirker et kongregationalistisk
menighedssyn, hvor beslutningskompetence, medlemsregistrering og økonomi ligger i de enkelte
menigheder. Vores kirker har ikke en central samling af hverken medlemslister eller økonomi. Vi opfordrer
til at lovgivningen tager højde for dette.
For nogle af vores medlemskirker vil det være principielt, at medlemskab holdes fortroligt, hvilket også er
normal praksis indenfor både dansk og EU’ lovgivning i forhold til medlemskab af en politisk forening. Vi har
dog ingen indvending imod offentligt tilgængelige regnskaber fra den enkelte kirke. Det er forventet praksis
blandt alle medlemskirker.

Vi tilslutter os, at en anerkendelse af et trossamfund dermed også må gælde alle de tilhørende
menigheder, uanset om disse er over halvtreds medlemmer eller ej, hvilket ellers har været SKATs
begrænsning i forhold til tildeling af skattemæssig godkendelse. Vi opfordrer til en harmonisering på dette
område.
Endelig vil vi fremføre vores betænkelighed ved, at der kun kræves halvtreds myndige personer for at
kunne ansøge om godkendelse som et trossamfund. Årsagen er, at det erfaringsmæssigt ikke er svært for
en person at samle sig en tilhængerskare på halvtreds personer. Vi forudser derfor, at en så lav grænse vil
medføre en række af trossamfundsansøgninger over årene, hvoraf flere måske ikke har den organisatoriske
styrke eller troværdighed, som er påkrævet i det lange løb. Det vil så i næste omgang kræve yderligere
kontrolforanstaltninger og -udgifter, som kan have en negativ indvirkning på alle trossamfund. Vi mener
derfor, at den gældende praksis i dag med en nedre grænse på minimum 150 myndige personer bør
fastholdes.
Vi står gerne til rådighed for spørgsmål eller kommentarer, hvis dette er ønsket.
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