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Fredericia, den 28. september 2016 

 

Att.  
Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
 
  
 

Høringssvar fra Indre Mission m.fl. vedr. Oplæg til trossamfundslov til brug 
for midtvejshøring 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til oven-
nævnte oplæg, som blev sendt til høring den 5. september 2016. Dog vil vi indledningsvis gøre 
opmærksom på, at Indre Mission ikke afgiver svar som et ”trossamfund uden for folkekirken”. I 
høringsbrevet er anført, at ”udvalget i løbet af sit arbejde skal inddrage de andre trossamfund end 
folkekirken i arbejdet”. For Indre Mission gælder det, at vi er et kirkeligt arbejde inden for folke-
kirken, hvortil der er tilknyttede selvstændige frimenigheder jf. den folkekirkelige frihedslovgiv-
ning (sådan vil det også være tilfældet for andre vækkelsesbevægelser).  
 Så vi er ikke at betragte som et trossamfund, der afgiver høringssvar, men som en folkekirkelig 
bevægelse, der er opmærksom på forhold for frimenigheder (adgang til vielsesbemyndigelse, fra-
dragsret m.v.) og særligt for gode ordnede forhold for kristne trossamfund (frikirker) uden for 
folkekirken. 
 

Overordnede bemærkninger 
Med grundloven i 1849 fulgte religionsfrihed, så borgerne i Danmark fik ret til ”at forene sig i sam-
fund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning”. Der var dog en klausul, så 
ingen under påskud af religionsfrihed kunne lave ulovligheder: ”dog at intet læres eller foretages, 
som strider mod sædeligheden og den offentlige orden” (§ 67). Grundloven gav desuden et løfte om at 
”De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov” (§ 69). En sådan lov er aldrig 
kommet, men med Trossamfundsudvalgets arbejde, er der et forslag på vej til en sådan lov. 
 Overordnet set har vi ikke indvendinger imod, at der skabes klarhed på området, men nogle 
forslag og stramninger bærer præg af forårets afsløringer af nogle imamers holdninger og hand-
linger, som man gerne – og forståeligt – vil til livs. Der henvises til Enighedspapiret fra 31. maj, og 
grundtonerne i forslaget synes en række steder at handle om orden og kontrol, frygt og styring på 
et område, som hidtil har været kendetegnet af dansk fredsommelig frihedstænkning. 
 Vi anbefaler, at lovgivningen fortsat rummer den frihedstænkning og praksis, som åndsfrihed 
ud fra grundloven skaber mulighed for – frem for øget kontrol helt ned i detaljerne. Vi ønsker ikke  
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en mistænkeliggørelse eller særliggørelse af det religiøse eller en lovgivning, der har til hensigt på 
visse områder at ramme nogle få, men som i realiteten får uhensigtsmæssige konsekvenser og 
skaber besværligheder for de mange (bl.a. kristne trossamfund), der holder sig til grundloven og 
gældende lovgivning. 
 
 

Bemærkninger og anbefalinger til lovforslaget 
 

Umiddelbar tilslutning til forslaget 

• Vi kan følge forslaget om ikke længere at skelne mellem ”anerkendte” og ”godkendte” 
trossamfund (s. 8). 
 

• Vi støtter en nærmere definition af et trossamfund, som det foreslås (s. 8). Dog vil det være 
klargørende, hvis der i bemærkningerne bliver tilføjet, at kirkelige foreninger (f.eks. IM, 
LM, ELM m.fl.) ikke er at betragte som trossamfund. Vi er med på, at det ikke er udvalgets 
optik at medregne disse foreninger, men vi finder det afgørende at få præciseret. 
Definitionen kan lægge op til, at nogen vil betragte sådanne foreninger som selvstændige 
trossamfund – og vi møder den opfattelse til tider. For at undgå en misforståelig tolkning 
af definitionen, anbefaler vi denne præcisering i bemærkningerne. 
 

• Det virker rimeligt at få indført en mulighed for at tilbagekalde en anerkendelse, der ikke 
længere er basis for (afsnit 11, s. 25), ligesom det er rimeligt, at trossamfund skal have orden 
i medlemsregistrene, når og hvor der er skattefradragsret inde i billedet. I den forbindelse 
støtter vi indstillingen: ”Trossamfundsudvalget foreslår ikke indholdsmæssige ændringer i reglerne 
for fradragsret for gaver m.v.” (afsnit 8, s. 21 – dog se anbefaling nedenfor vedr. afsnit 5!).  
 

• Vi støtter de forslag, som udvalget har angående ”Andre rettigheder for anerkendte 
trossamfund” (afsnit 9, s. 22-23). 
 

• Vi har ingen indvendinger mod, at systemet med at føre kirkebøger i de ”før 1970 aner-
kendte” trossamfund, foreslås afviklet (jf. afsnit 7.5, s. 20) og bakker op om beskrivelsen i 
afsnit 6 (s. 17) om ”Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund”. 

 
Ønske om uddybning eller forslag til at bevare status quo 

• Vi mener, at det skal uddybes på hvilken baggrund, Trossamfundsregistret kan anmode om 
en fortegnelse over myndige medlemmer (afsnit 10.1, s. 24 jf. afsnit 5.2 pkt. 4, s. 12). Det er 
ikke anført, hvad formålet med indsendelse af medlemsfortegnelser skal være, ligesom det 
kan forekomme tankevækkende, at det skulle være særlig nødvendigt i relation til trossam- 
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fund i forhold til f.eks. fodboldklubber eller kulturelle foreninger. Tilsyn kan være nødven-
dig, men det kræver altid øget administration og økonomisk byrde samt i denne henseende 
medføre øget kontrol af borgere om deres religiøse tilhørsforhold. Endvidere er det ikke 
oplyst, hvordan man vil have listerne, eksempelvis elektronisk. 
 

• Ligeledes foreslår man mere åbenhed om og indsigt i trossamfundenes økonomi, og hvert 
tredje år skal trossamfundets årsregnskab offentliggøres (afsnit 10.2, side 24). Men hvorfor 
skal Trossamfundsregistret/Kirkeministeriet egentligt interessere sig for det, når Told og 
Skat i forvejen fører kontrol med den side af trossamfundets økonomi, der vedrører fra-
dragsberettigede gaver? Også dette vil medføre øget administrationsomkostninger. 
 

• Vi forstår ikke helt kravet om, at man fremover skal indsende alle ritualer i de pågældende 
anerkendte trossamfund (afsnit 5.2 pkt. 3, s. 12) – fremfor at fastholde nugældende praksis. 
Trossamfundene skal selv løbende indberette alle ændringer i vedtægter, ritualer og tros-
grundlag, men derudover skal Trossamfundsregisteret hvert tredje år selv indhente oplys-
ninger fra alle trossamfund om eventuelle foretagne ændringer. Det virker som et tungt og 
kontrollerende system, og udtryk for generel mistillid. 
 

Anbefalinger vedrørende afsnit 5 og 7 

• I afsnit 5.3.4 (s. 16) fremføres tre muligheder for anerkendelsesbetingelser for et trossam-
fund. Vi anbefaler førstnævnte model: ”Der fastsættes ingen yderligere betingelser vedrørende 
trossamfundets organisationsform, formål og adfærd ud over dem, der følger af grundlovens § 67, 
dvs. at trossamfundet ikke må opfordre til eller foretage lovstridige handlinger.  

o Ifølge praksis må et trossamfund, for at kunne indstilles til godkendelse, ikke lære 
eller foretage noget, som strider imod sædeligheden, den offentlige orden eller andre 
vægtige hensyn til samfundet eller til andres rettigheder. Det betyder grundlæggende, 
at trossamfundets lære og aktiviteter skal overholde gældende lovgivning. Dette gælder 
også med hensyn til eventuelle ikke-religiøse aktiviteter 

o Derfor understreger vi at fastholde den frihedstænkning, som har været praksis på 
området, og vi ønsker grundlæggende at bevare den. 
 

• Vi bemærker angående ”Nugældende praksis” (afsnit 5.1, s. 11), at de betingelser, som 
beskrives nu, ikke alene handler om at få godkendelse til vielsesbemyndigelse, men sam-
menholdes med og er en forudsætning for fradragsret for gaver ifølge ligningsloven (jf. s. 
10 sidste afsnit). Det får betydning for praksis, såfremt ”model 1” indføres (afsnit 5.3.1, s. 
13). Den ”består i en lovfæstelse af den nuværende administrative praksis vedrørende trossamfun-
dets organisationsform (overholdelse af grundlæggende principper om demokrati og ligebehand-
ling).” Hvad betyder parentesen indhold helt præcist? Hvordan afgrænses disse begreber 
(jf. understregning)? Vi anbefaler, at der svares tydeligt i bemærkningerne på dette. 
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o Hvis en menighed/trossamfund af teologiske årsager fastholder et valgt ældsteråd/-

bestyrelse (inkl. læreransvar), hvor kun mænd kan vælges/udpeges, vil et sådant 
trossamfund – eller menighed – dermed miste alle de rettigheder, som et anerkendt 
trossamfund ellers har adgang til? Ligeledes hvis der er tale om en selvsupplerende 
ledelse? 
Vi fornemmer, at ligebehandlingsspørgsmål kan blive meget afgørende for, om et 
trossamfund kan anerkendes og dermed opnå godkendelse efter ligningsloven. 
Hvis det er tilfældet, vil det være en ændring af den praksis, som har været anvendt i 
relation til godkendelse af frimenigheder, hvor nogen ikke har kunnet opnå 
vielsesbemyndigelse, men dog bibeholdt fradragsretten. Med andre ord vil det være 
en skærpelse, hvis friheden i ”nugældende praksis”, som den er beskrevet, lovfæstes. 

o Med rette kan man indvende: Hvorfor skal staten blande sig i sådanne helt interne 
forhold? Det er vanskeligt ikke at opleve en indskrænkning af den grundlovsbestem-
te religionsfrihed. Vi bemærker, at det heldigvis udtrykkeligt slås fast, at der fortsat 
skal være mulighed for at forbeholde præsteembedet for mænd og at sige nej til 
vielse for to af forskelligt køn (afsnit 5.3.2.1, s. 14). I forlængelse af dette bør der være 
frihed til at organisere et trossamfund efter egne samvittigheder i og med, at mennesker 
selv bestemmer, om de vil melde sig ind og ud af dette. 
Ud fra disse overvejelser vil vi støtte op om de argumenter, som fremføres i afsnit 
5.3.2.2 (s. 14). Her siges bl.a. ”At lægge op til i denne forstand at påtvinge en kreds af bor-
gere særlige holdninger og værdier – som deles af det store flertal i det danske samfund, men 
som ikke har fundet udtryk i lovgivning eller andre retsregler – stemmer dårligt overens med 
den frihedstradition, der ellers har været og er fremherskende i landet. I Danmark har vi en 
værdifuld frihedstradition med respekt for mindretal – herunder religiøse mindretal. Denne 
frihedstradition, der ofte knyttes til arven efter Grundtvig, taler for at udvise stor tilbagehol-
denhed i henseende til lovmæssig regulering i forhold til mindretalsgruppers særlige holdnin-
ger og værdier.” 

 

• Af overnævnte grunde kan vi ikke anbefale model 2, hvor man ydermere ønsker at fast-
sætte som en betingelse, at ”trossamfundet ikke må have et formål og en adfærd, der modarbejder 
eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder” (s. 15). 

o Hvad betyder det helt præcist? Hvis et flertal i folketinget en dag finder det uforene-
ligt med menneskets krav på frihed og selvbestemmelse, at drengebørn omskære, 
skal jøder og muslimer så opgive denne skik? Eller hvad med barnedåb? Der vil sik-
kert være folk, der finder den i strid med barnets friheds- og menneskerettigheder. 

� Eksempel: Når der pt. foreslås forbud mod religiøs hovedbeklædning indført i 2025-
planen, skyldes det så en forståelse af, at dette modarbejder eller underminerer 
demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder? Nok er flere partier 
imod forslaget, men det antyder en tendens, som vi også aflæser i dette oplæg til 
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trossamfundsloven. Hermed mener vi: Argumenter for forslaget bunder i ønsket om 
at forbyde muslimsk beklædning og ramme en bestemt gruppe og udfordring i sam-
fundet, men en lovgivning og et forbud vil få konsekvenser for en langt bredere 
kreds og grupper, som det ikke er tilsigtet at ramme, og som gennem årtier har været 
en del af det danske samfund. 

o Formuleringen i ovennævnte citat fra oplægget kan være anledning for en autoritær 
statsmagt til at indskrænke religionsfriheden og på et samfundsflertals præmisser 
øve pres på et mindretal eller fratage et mindretal (trossamfund) visse rettigheder. Vi 
bemærker, at udvalget er bevidst om denne fare: ”Endvidere vil risikoen for at komme til 
at gribe ind i trossamfundenes indre anliggender på en måde, der ikke stemmer overens med 
grundlovens § 67, kunne være større ved model 2” (jf. afsnit 5.3.3.2, s. 15-16). 

 

• Angående afsnit 7 (s. 18-20) om ”Betingelser og rettigheder i forbindelse med tildeling af vielsesbe-
myndigelse”, som vedrører en række forhold (decorumkrav, obligatorisk kursus i dansk 
familieret, frihed og folkestyre samt om løfteerklæring), har vi forholdt os til disse i et andet 
høringssvar til Kirkeministeriet, afgivet 18. august 2016: ”Forslag til lov om ændring af lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og 
folkestyre)”. 
Vi henviser til dette høringssvar og fastholder de anbefalinger, som er nævnt her. 
 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 

 
 
 

 
Følgende har tilsluttet sig høringssvaret: 

• Luthersk Mission 

• Evangelisk Luthersk Mission 

• Kristeligt Forbund for Studerende 

• Dansk Bibel-Institut 


