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2. FÆLLESFONDENS RETSGRUNDLAG

I begyndelsen af 1900-tallet vedtog Folketinget en række love, der bl.a. regulerede folkekir-
kens økonomi. Før dette tidspunkt hvilede folkekirkens økonomi i vidt omfang i sig selv. Væ-
sentlige indtægtskilder var tiendeydelser og andre afgifter. Hertil kom indtægter fra folkekir-
kens faste ejendomme, herunder præstegårdsjorder og de kapitaler, som hørte til kirkerne og
præsteembederne, det såkaldte ”offer” ved de store kirkelige højtider og offer i form af ve-
derlag for de enkelte kirkelige handlinger.

Efterhånden viste det sig vanskeligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for
kirkerne og præsteembederne.

I 1913 vedtog Folketinget lov om lønningsforhold for folkekirkens præster, og i 1919 løn-
ningsloven for folkekirkens tjenestemænd. Disse reformer skabte et grundlag for en strukture-
ret og ensartet løn til bl.a. præster. 1913-loven byggede fortsat på egenfinansiering, men alle-
rede med 1919-loven besluttede Folketinget at indføre beskatning som en del af indtægts-
grundlaget, hvorved forudsætningen for et stabilt økonomisk grundlag for folkekirkens virk-
somhed var skabt. De principper, som blev indført med denne lovgivning, danner stadig
grundlaget for reguleringen af folkekirkens økonomi.

Kirke- og præstetiender blev afløst i 1903, grundbyrder i 1918 og i 1919 gennemførtes en
udstykning af hovedparten af præsteembedernes jordtilliggender, idet jordene blev overladt til
brugerne mod betaling af en årlig jordrente.

Kirketiende- og grundbyrdeafløsningskapitaler samt gravstedskapitaler indgår i kirkernes
formuemidler og bestyres blandt stiftsmidlerne.

Præstetiende- og grundbyrdeafløsningskapitaler samt jordrenteerstatning og salgssummer for
afhændet jord er grundlaget i præsteembedernes formuemidler og forvaltes ligeledes blandt
stiftsmidlerne.

2.1 Lov nr. 47 af 14. marts 1913 - "Lov, indeholdende nogle Bestemmelser vedr. Fol-
kekirkens Præsters Lønningsforhold"

Lov nr. 47 af 14. marts 1913 fastsatte bestemmelser om lønningsforhold for folkekirkens præ-
ster.
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Om lovens formål anføres i forslagets bemærkninger til § 1 (Rigsdagstidende 1912-13, Tillæg
A, sp. 2450):

”Hovedformaalet med nærværende Lovforslag er det, at gøre gennemgribende
Skridt til en Regulering af Præsteembederne, hvorved der tilsikres de enkelte
Embeder en passende Begyndelseslønning efter deres Størrelse og Beskaffen-
hed og de enkelte Beneficiarier en passende Oprykning i Lønning efter deres
Tjenestealder.”

Lovens formål var således at forbedre lønstrukturen for folkekirkens præster.

Reformen skulle økonomisk hvile i sig selv, idet finansieringen skulle ske ved en overførsel
af midler fra de velstående præsteembeder til de øvrige embeder.

Lovens § 1, 1. afsnit, fastsatte herom:

”§ 1. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyndiges til ved Af-
drag i de større Præsteembeders Indtægter at ordne Præsteembederne inden for
bestemte Lønningsklasser med fastsatte Alderstillæg, efterhaanden som Ledig-
hed i disse indtræder, samt til at yde Tilskud til Lønning og Alderstillæg til
Præster i lavt lønnede Embeder, saa længe disse ikke er kommet ind under den
nye Lønningsordning.

 De nærmere Regler herfor gives ved kongelig Anordning… ”

I lovforslagets bemærkninger til § 1 var anført (Rigsdagstidende 1912-13, Tillæg A, sp.
2451):

”Midlerne til en Regulering som den i Lovforslaget foreslaaede ville ventelig
haves gennem de Afdrag i større Præstekalds Indtægter, som allerede ere eller i
den nærmere Fremtid ville blive inddragne blandt Stiftsmidlerne.”

Loven bemyndigede således ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet til at fastsætte
regler, der kunne udligne præsteembedernes indtægter.

Bemyndigelsen blev udnyttet til udstedelse af anordning nr. 169 af 13. juni 1913 om folkekir-
kens præsters lønningsforhold uden for København og Frederiksberg. § 1 fastsatte regler om
beregning af præsteembedernes indtægter:
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”§ 1. Ved et præsteembedes Indtræden under den nye Lønningsordning i Hen-
hold til Lov 14. Marts 1913 bestemmes det, hvilken Del af de Embedet hidtil
tillagte Indtægter der fremtidig skal oppebæres af Præsten selv, og hvilken Del
der skal oppebæres af Stiftsøvrigheden paa Embedets eller Lønningsfondens
Vegne.

Ved Fastsættelsen heraf tages der Hensyn til, at foruden Udbyttet af Avlingen,
hvis en saadan findes ved Embedet, navnlig saadanne Indtægter, der kan be-
tragtes som egentlige Ydelser fra Menigheden til Præstens Lønning, saasom
Højtidsoffer og Offer og Accidenser samt Præstepenge eller, saafremt disse
Ydelser er afløste, Vederlagene herfor oppebæres af Præsten selv og kommer
til Afkortning i den Præsten tilkommende Lønning med de efter Reglerne ne-
denfor i § 8 fastsatte Gennemsnitsbeløb, medens den Del, der skal oppebæres
af Stiftsøvrigheden, saa vidt mulig tages af Renter af Embedets Kapitaler, her-
under Afløsningssummerne for Tienderne, og af Bankaktieudbytte.

For saa vidt den Del af Embedets Indtægter, der skal oppebæres af Præsten
selv, overskrider det Beløb, som tilkommer ham i Lønning med mulige Alder-
stillæg, indbetales det overskydende af ham til Stiftsøvrigheden, ligesom paa
den anden Side Stiftsøvrigheden udbetaler til Præsten, hvad der maatte til-
komme ham ud over de af ham selv oppebaarne Indtægter, saafremt disse ikke
udgør den fulde, ham tilkommende Lønning med Alderstillæg. Terminerne for
disse Ind- og Udbetalinger fastsættes i hvert Tilfælde af Ministeriet."

Anordningen indeholdt disse og lignende bestemmelser om beregning af præsteembedernes
indtægter og fordeling deraf - herunder til lønningsfonden. Fælles for bestemmelserne var, at
der etableredes en udligningsordning, således at indtægter, der oversteg den løn, præsten efter
reglerne havde krav på, blev indbetalt til stiftsøvrigheden/fællesfonden, og omvendt modtog
præsten tilskud, hvis indtægterne var mindre, således at den fulde løn kunne oppebæres.

De henlagte midler skulle i henhold til lovens § 5 bestyres af stiftsøvrighederne. De nærmere
regler om bestyrelsen af midlerne skulle gives ved kongelig anordning jf. lovens § 5.

Lovens § 5 lød således:

”§ 5. De til kirkelige Formål henlagte Midler bestyres som hidtil af Stiftsøvrig-
hederne. De nærmere Regler for Bestyrelsen – herunder om Ansættelsen af en
Stiftskasserer for hvert Stift med Ansvar som Kassebetjent efter Forordningen
af 8. Juli 1840 – gives ved kongelig Anordning.
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Stiftsøvrighederne aflægger aarlig for hvert Stift for sig et fuldstændigt Aars-
regnskab til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Regnskabet revi-
deres og decideres af vedkommende Revisionsdepartement. Indberetning om
Revisionen tilstilles gennem Ministeriet Statsrevisionen, som afgiver en særlig
Betænkning over Sagen til Rigsdagen. Regnskaberne med Bilag skulle tilstilles
Statsrevisorerne, naar disse forlange det.”

I anordning nr. 139 af 24. juni 1914 angående stiftsmidlernes bestyrelse fastsatte § 1:

”§ 1. De under Overtilsyn af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet,
Indenrigsministeriet og Justitsministeriet staaende Stiftsmidler bestyres som
hidtil af Stiftsøvrighederne.

§ 2. Bestyrelsen omfatter følgende under Stiftsøvrighedens umiddelbare Besty-
relse værende Midler:

A. Midler, som er eller bliver henlagt til Lønning af Folkekirkens Præster… ”

Af bestemmelserne fremgår således, at præstelønningsmidlerne bestyredes særskilt af stiftsøv-
righeden.

2.2 Lov nr. 543 af 4. oktober 1919 - "Lønningslov for Folkekirkens Tjenestemænd
uden for København og Frederiksberg m.v."

Lov nr. 543 af 4. oktober 1919 fastsatte bestemmelser om løn til folkekirkens tjenestemænd
uden for København og Frederiksberg m.v.

På dette tidspunkt blev der gennemført en større generel reform af statstjenestemændenes løn-
nings- og pensionsforhold på grundlag af et udvalgsarbejde - "Lønningskommissionen". Løn-
ningskommissionens arbejde omfattede ikke aflønning af præster på grund af de særlige for-
hold, der gjaldt herfor. Derfor blev et særligt udvalg nedsat, der fik til opgave at udarbejde  et
forslag til særskilt lønningslov for folkekirkens præster uden for København og Frederiks-
berg. Forslaget byggede på lignende principper, som Lønningskommissionen foreslog for
statstjenestemænd. Udvalgets betænkning er optrykt som bilag til forslaget til lønningslov.
Desuden skulle udvalget på ny se på finansieringen af præstelønninger navnlig om

”de fra gammel tid til folkekirken henlagte midler allerede tilstedeværende løn-
ningsmasse kunne anses for at være tilstrækkelige til folkekirkens behov også i
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fremtiden og i benægtende fald at stille forslag til, hvorledes de manglende
midler bør tilvejebringes … .”

Det var som nævnt hensigten, at den lønordning, der blev gennemført i 1913, skulle hvile i sig
selv. Om tilstrækkeligheden af de tilstedeværende midler anførte udvalget (Rigsdagstidende
1918-19, Tillæg A, sp. 7152):

”Det vil saaledes kunne udtales med Bestemthed, at de tilstedeværende Midler
ikke vil være tilstrækkelige til at tilfredsstille de Lønkrav, som maa stilles i
Fremtiden…  ”

Videre anførte udvalget (Rigsdagstidende 1918-19, Tillæg A, sp. 7164):

”Som allerede nævnt i det foregaaende, vil det ikke kunne ventes, at de hidtil til
Folkekirken henlagte Midler, suppleret med de Tilskud, som Udvalget mener at
turde foreslaa, at der ogsaa fremdeles ydes fra Statskassen, vil være tilstrække-
lige til Dækning af samtlige de Udgifter, som nærværende Lov vil medføre.
Det yderligere Supplement, som vil kræves, har Udvalget ment at burde fore-
slaa tilvejebragt gennem en almindelig Skat på Folkekirkens Medlemmer Lan-
det over.”

Denne anbefaling blev udmøntet i lovens § 32, der lød således:

”§ 32. Udgifterne i Henhold til denne Lov tilvejebringes, forsaavidt de ikke i
Henhold til Paragraf 30 udredes af Statskassen, dels gennem de fra gammel Tid
til Folkekirken henlagte Midler, herunder Præstegaardene eller de Midler, der
maatte indkomme ved Bortsalg af disse, dels ved Ligning paa Folkekirkens
Medlemmer i Henhold til nedenstaaende Regler.”

Lovens § 38 lød således:

”§ 38. Til Udredelsen af det Beløb, som yderligere maatte kræves til Dækning af
Udgifterne i Henhold til denne Lov, lægges der en Kirkeskat paa de til Folke-
kirken hørende Beboere udenfor København og Frederiksberg med Undtagelse
af Medlemmer af en Valgmenighed.

Stk. 2. Denne Skat anordnes af kirkeministeren efter nedennævnte regler.
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Stk. 3. Umiddelbart efter Tilendebringelsen af Ligningen af personlig Kommu-
neskat indberetter Kommunalbestyrelserne i hvert Stift til Stiftsøvrigheden,
hvor meget det i Kommunen ansatte samlede Beløb for den virkelige Indtægt,
hvorefter den personlige Kommuneskat beregnes, beløber sig til med Fradrag
af Beløbet for Medlemmer af en Valgmenighed og for de ikke til Folkekirken
hørende Beboere. Naar Stiftsøvrigheden har modtaget disse Oplysninger for
samtlige Kommuner i Stiftet, gør den Indberetning til Kirkeministeriet om de
pågældende Beløbs Størrelse, og paa Grundlag af de fra samtlige Stiftsøvrig-
heder modtagne Oplysninger fastsætter Kirkeministeren det Skattebeløb, der
skal udredes fra hver Kommune i det paagældende Skatteaar til dækning af
Lønningsfondenes Underskud i det paagældende Finansaar, jfr. § 39.
[… ]”

Om midlernes bestyrelse anføres i § 39:

”§ 39. Lønningsfondens Midler bestyres af Stiftsøvrighederne under Medvirk-
ning af Stiftskassererne efter Regler, der gives ved kongelig Anordning. Stifts-
kassererne har Ansvar som Kassebetjente efter Forordningen af 8. Juli 1840.
Stk. 2. Lønningsfondens Regnskaber følger Finansaaret.
Stk. 3. Inden hvert Kalenderaars Udløb indsender Stiftsøvrighederne hver for
sit Stifts Vedkommende til Kirkeministeriet et Overslag over Lønningsfondens
Indtægter og Udgifter i  det følgende Finansaar. Et Stifts Overskud kan af Mi-
nisteriet overføres til Dækning af Underskuddet i andre Stifter. Yderligere Un-
derskud dækkes ved den i § 38 ommeldte Ligning.
Stk. 4. Til Kirkeministeriet anlægges der aarlig for hvert Stift for sig et fuld-
stændigt Regnskab indeholdende et Kapital- og et Kasseregnskab. Kapitalregn-
skabet aflægges af Stiftsøvrigheden, Kasseregnskabet af Stiftskasseren. Regn-
skabet revideres og decideres af vedkommende Revisionsdepartement.
Stk. 5. Alle Indtægter, der fra gammel Tid har været henlagte til præsteembe-
ders Lønning, opføres blandt Stiftsmidlerne paa særlig Konto for hver enkelt
Embede.”

I henhold til lovens § 39 skulle lønningsfondens midler således bestyres af stiftsøvrighederne
under medvirken af stiftskassererne. Stiftskasserernes ansvar var defineret som et kassebetjent
ansvar efter forordningen af 8. Juli 1840. Regnskabet skulle revideres af vedkommende revi-
sionsdepartement.

Reglerne om overslag over lønningsfondens indtægter og udgifter og reglerne om overførsel
af overskud er forløberne for de bestemmelser, der gælder i dag.
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2.3 Lov nr. 286 af 30. juni 1922 - "Lov om Folkekirkens Lønningsvæsen uden for
København og Frederiksberg m.v."

Lov nr. 286 af 30. juni 1922 fastsatte bestemmelser om folkekirkens lønningsvæsen uden for
København og Frederiksberg m.m. Loven afløste 1919-loven og videreførte i væsentligt om-
fang dennes bestemmelser. Genforeningen med Sønderjylland var en del af lovforslagets bag-
grund.

Lovens § 62 fastsatte bl.a.:

”§ 62. De til Præsternes Lønning henlagte Midler bestyres dels som Hjemme-
midler, dels som Stiftsmidler under Navn af Præsteembedernes Fællesfond.
Stk. 2. Ejendomsforholdet til Præsteembedernes Kapitaler og Ejendomme be-
røres ikke af denne Lov.
Stk. 3. I Retstrætter og andre retslige Spørgsmaal kan Menighedsraadet optræ-
de som Repræsentant for Embedernes Rettigheder.”

Lovens § 63 fastsatte bl.a.:

”§ 63. Hjemmemidlerne bestyres af Menighedsraadet gennem en Præsteløn-
ningskasse, hvis Regnskabsfører og kasserer vælges blandt Menighedsraadets
læge Medlemmer eller uden for Menighedsrådet.
Stk. 2. Som Hjemmemidler bestyres Præsteembedernes faste Ejendomme paa
den foran i §§ 33-44 angivne Maade. Endvidere Midlerne til Boligernes Vedli-
geholdelse, jfr. § 37, 3die Stykke. Afløsningsvederlag for Højtidsoffer samt Of-
fer og Accidenser, uafløst Højtidsoffer samt Offer og Accidenser, uafløst Tien-
de, uafløste Penge- og Kornafgifter og andre Naturalydelser. Afgifterne for de i
Henhold til Lov Nr. 537 af 4. Oktober 1919 afhændende Jorder indbetales af
Yderne i Præstelønningskassen.
Stk. 3. Menighedsraadet affatter aarlig et Overslag over Indtægter og Udgifter i
det kommende Regnskabsaar, der følger Finansaaret.
Stk. 4. Menighedsraadet udbetaler til Præsten den ham ifølge det stadfæstede
Overslag tilkommende Løn fra Præstelønningskassen med 1/12 maanedlig for-
ud.”

Lovens § 64 fastsatte:
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”Fællesfondene bestyres af Stiftsøvrighederne under Medvirkning af Stiftskas-
sererne, der har Ansvar som Kassebetjente efter Forordningen af 8. Juli 1840.”

I lovforslagets bemærkninger til disse bestemmelser blev bl.a. anført (Rigsdagstidende 1921-
22, Tillæg A, sp. 6202-6203):

”Til §§ 62-69. De i disse Paragraffer indeholdte Regler om Lønningsmidlernes
Bestyrelse afviger i væsentlig Grad fra de efter Loven af 14. Marts 1913 og de i
Henhold til denne Lov udfærdigede kgl. Anordninger, hvorved er indført en
stærkt centraliseret Styrelse ved Stiftsøvrighederne og Stiftskassererne. Den
saaledes indførte Ordning blev bevaret efter Loven af 4. Oktober 1919, idet
Ministeriet endog i højere Grad end tidligere søgte at gennemføre den Ordning,
at saa vidt muligt alle Indtægter skulde gaa ind til Stiftsøvrighederne, fra hvilke
Præsterne modtog den dem tilkommende Løn. Da den i Lovforslaget indførte
Ordning af Styrelsen af Præstegaardene og Præstegaardsjorderne vil medføre,
at Indtægten af disse sidste vil tilfalde Præsten gennem Præstelønningskassen,
er der imidlertid gjort Brud paa den stærkt centraliserede Ordning, og i Over-
ensstemmelse med det kirkelige Udvalg har Ministeriet da fundet, at det vil
være rigtigt at samle Bestyrelsen af Indtægterne, der indgaar ude i Sognene (de
saakaldte Hjemmeindtægter) hos Menighedsraadene ved Dannelsen af en Præ-
stelønningskasse i Lighed med, hvad der allerede nu er Tilfældet i de sønderjy-
ske Landsdele. Den øvrige Del af Midlerne, Tiendekapitaler og andre Em-
bedskapitaler saavel som Afgifter af bortsolgt Jord, forbliver derimod under
Stiftsøvrighedens Styrelse i en Fællesfond for Præsteembederne.

Ligeledes gives der (i § 68) Regler om Oprettelse af en Kirkebetjeningskasse,
hvori Indtægterne til Kirkebetjeningen skal indgaa, under Bestyrelse af Menig-
hedsraadet, der udbetaler Lønninger og Honorarer”

Loven indførte således en ordning, hvor man opdelte administrationen af midler til aflønning
af præster i de såkaldte hjemmemidler og i stiftsmidler i fællesfonden. Hjemmemidlerne var
præsteembedernes faste ejendomme, midlerne til boligernes vedligeholdelse, afløsningsve-
derlag for højtidsoffer samt offer og accidenser, uafløst højtidsoffer samt offer og accidenser,
uafløst tiende, uafløste kornafgifter og andre naturalydelser. Stiftsmidlerne navngav man præ-
steembedernes fællesfond, hvilket svarede til den tidligere lønningsfond.
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2.4 Lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi

Den gældende økonomilov blev oprindeligt vedtaget som lov nr. 645 af 19. december 1984
om folkekirkens økonomi.

Lovens regler om fællesfonden er i vidt omfang en videreførelse af tidligere ret. I lovens al-
mindelige bemærkninger (Folketingstidende 1984-85, Tillæg A, sp. 645 ff.) redegøres for
strukturen i folkekirkens økonomi efter den hidtidige lovgivning. I spalte 646 anføres bl.a.:

”Præsteembedernes økonomi er for driftens vedkommende dels en ren lokal
økonomi og dels en for hele landet gældende fælles økonomi.

Den lokale økonomi forvaltes af menighedsrådene under tilsyn af provstiud-
valgene gennem en præstelønningskasse, hvis væsentligste udgifter er vedlige-
holdelse og drift af tjenesteboliger og præstegårdsbrug. Præstelønningskassens
indtægter hidrører fra leje- og driftsindtægter af præsteembedernes faste ejen-
domme. Underskud dækkes ved ligning af kirkeskat.

Præsteembedernes kapitaler – bortset fra fast ejendom – bestyres af stiftsøvrig-
hederne. Disse kapitaler forvaltes ligesom kirkernes kapitaler blandt stiftsmid-
lerne, hvis væsentligste funktion består i at tjene som lavt forrentet udlånska-
pital for kirkerne og præsteembederne ved udførelse af større kapitalkrævende
bygge- og anlægsarbejder.

Præsteembedernes fælles økonomi administreres af stiftsøvrighederne gennem
præsteembedernes fællesfond, hvis væsentligste udgift er 40 pct. af præsters og
provsters lønninger og pensioner. Dog betales hjælpepræsters løn helt af fæl-
lesfonden, hvilket også gælder præsters rådighedstillæg, befordringsgodtgørel-
se og tilskud til præsters tjenestedragt. Endvidere afholder fællesfonden pensi-
oner og understøttelser til kirkefunktionærer, lønnings- og kontorholdsudgifter
til stiftskassererne samt yder tilskud til uddannelses- og efteruddannelseskurser
for folkekirkens personale.

Endelig kan der af fællesfonden ydes forskellige tilskud, navnlig til nedsættelse
af den kirkelige ligningsprocent i en kommune.

Fællesfondens indtægter hidrører fra renter og udbytter af præsteembedernes
kapitaler – bortset fra fast ejendom. Underskud dækkes ved udskrivning af
landskirkeskatten.
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Landskirkeskattens størrelse fastsættes af kirkeministeren på grundlag af bud-
getter fra stiftsøvrighederne. Kirkeministeren fastsætter endvidere, hvilket
skattebeløb de enkelte kommuner skal betale, idet fordelingen mellem kommu-
nerne sker på grundlag af de skattepligtige indtægter i kommunerne. Den på-
lignes sammen med skat til de lokale kirkelige kasser under ét efter samme
regler, hvorefter der svares kommunal indkomstskat til vedkommende kom-
mune.

Medens ligningen af underskuddet til de lokale kirkelige kasser sker på med-
lemmerne af folkekirken i ligningsområdet (kommunen), lignes landskirke-
skatten med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle landets fol-
kekirkemedlemmer. I landskirkeskatten er således indbygget en væsentlig ud-
ligningsfaktor[,] for så vidt angår kirkeskatteprocenterne, idet indkomstgrund-
laget i den enkelte kommune er afgørende for, hvor meget der skal betales i
landskirkeskat. Kommuner med et højt indkomstgrundlag betaler mere end
kommuner med et lavt indkomstgrundlag.”

I sp. 649 anføres:

”Kap. 2 drejer sig om den folkekirkelige fællesøkonomi. Også disse regler sva-
rer stort set til gældende ret. Det foreslås dog, at det beløb, der af fællesfonden
kan ydes som tilskud til kommuner med særligt store ligningsbeløb, forhøjes
fra 4% til 6% af landskirkeskatten for det pågældende år, jf. de særlige be-
mærkninger til § 13. Endvidere foreslås en mindre forhøjelse af kirkeministe-
rens rådighedsbeløb og en ændret bestemmelse om henlæggelse til en reserve-
fond, jf. de særlige bemærkninger til § 11.”

Lovens § 11, stk. 1, fastsatte hovedreglen om anvendelse af fællesfondens midler. Bestem-
melsen lød således:

" § 11. Af fællesfonden afholdes Folkekirkens udgifter, for så vidt de ikke er om-
fattet af § 2 eller § 20."

Til denne bestemmelse anførtes i lovforslagets bemærkninger (Folketingstidende 1984-85,
Tillæg A, sp. 654):

”Bestemmelsen i stk. 1 er ny, for så vidt som der ikke i hidtidig lovgivning har
været en særlig regel om, hvilke udgifter der kan udredes af Fællesfonden. Den
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foreslåede afgrænsning til den del af folkekirkens udgifter, som ikke udredes af
kirkekassen eller af statskassen, vil formentlig ikke fremkalde fortolknings-
tvivl.”

Lovens § 2 fastsatte de udgifter, som kirkekassen skulle dække (kirkernes og kirkegårdenes
drift og vedligeholdelse, udgifter til præsteboliger, herunder til opførelse, vedligeholdelse,
drift, huslejetilskud m.v., løn til kirke- og kirkegårdsfunktionærer og valg til menighedsrådet).
§ 20 omfattede de udgifter, der direkte blev dækket af statskassen (biskopper, tjenestemands-
pension til præster og provster, visse flytte- og rejsegodtgørelser og udgifter til Christiansø og
Hirsholmene). Efter bestemmelsens stk. 2 ydede statskassen et tilskud på 40% af fællesfon-
dens udgifter til lønninger til provster og præster.

Bestemmelsen i § 11, stk. 1, er formuleret som en residualbestemmelse, således at de udgifter
til folkekirken, der ikke afholdes på anden måde, afholdes over fællesfonden.

Lovens § 11, stk. 2, opretholdt reglen om kirkeministerens adgang til at etablere en reserve-
fond af en del af fællesfondens indtægter. Bestemmelsen lød således:

”Stk. 2. Kirkeministeren kan fastsætte regler om henlæggelse af en del af Fæl-
lesfondens indtægter til en reservefond og om denne fonds anvendelse. De årli-
ge henlæggelser må ikke overstige 1% af præsteembedernes kapitaler.”

Lovens § 11, stk. 3, opretholdt ministerens adgang til at anvende et begrænset beløb til kirke-
lige formål. Den hidtidige bestemmelse om ministerens rådighedssum i lov om folkekirkens
lønningsvæsen § 19, stk. 3, maksimerede beløbet til 160.000 kr. årlig.

I henhold til lovens § 12 kunne der af fællesfonden ydes tilskud til hel eller delvis dækning af
visse uddannelsesudgifter. Bestemmelsen var en videreførelse af § 20a i lov om folkekirkens
lønningsvæsen m.m., der blev indføjet ved lov nr. 187 af 11. maj 1982.

Efter lovens § 13 kunne der ydes tilskud af fællesfonden til nedsættelse af det kirkelige lig-
ningsbeløb i kommunerne. Ifølge bestemmelsen måtte det samlede beløb, der kunne anvendes
på denne måde, ikke overstige 6% af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.

”[… ] Til disse tilskud kan der efter gældende lov i alt anvendes et beløb svaren-
de til 4% af landskirkeskatten. Grænsen foreslås nu forhøjet til 6% af landskir-
keskatten [… ]”.
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Lovens § 14 fastlagde fællesfondens indtægtsgrundlag. Bestemmelsen svarede til de tidligere
bestemmelser i lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.

§ 14 lød således:

" § 14. Fællesfonden oppebærer renter og udbytte af præsteembedernes kapitaler
bortset fra fast ejendom.

Stk. 2. Den del af Fællesfondens udgifter, der ikke kan afholdes af indtægterne
efter stk. 1 eller af tilskud fra statskassen efter § 20, stk. 2, dækkes af en lands-
kirkeskat, der pålignes Folkekirkens medlemmer."

Ifølge bestemmelsen hidrørte fællesfondens indtægter fra renter og udbytter af præsteembe-
dernes kapitaler, bortset fra fast ejendom. Den del af fællesfondens udgifter, som ikke kunne
afholdes af indtægterne eller af tilskud fra statskassen, blev dækket ved udskrivning af lands-
kirkeskat.

Bestemmelserne om landskirkeskatten fandtes i lovens § 15. Efter denne bestemmelse fast-
satte kirkeministeren landskirkeskattens størrelse på baggrund af stiftsøvrighedernes overslag
over fællesfondens indtægter og udgifter.

I lighed med § 19 i lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m. skulle fællesfonden fortsat be-
styres af stiftsøvrighederne. Lovens § 10 fastsatte således:

”§ 10. Fællesfonden bestyres af stiftsøvrighederne efter bestemmelser fastsat af
kirkeministeren.”

2.5 Lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997 om Folkekirkens økonomi

Siden 1984 er økonomiloven ændret nogle gange.

I den undersøgte periode var bestemmelserne sammenfattet i lovbekendtgørelse nr. 537 af 24.
juni 1997 om folkekirkens økonomi (”Økonomiloven”).

Ændringerne mellem 1984 og 1997 er for de flestes vedkommende uden betydning for denne
undersøgelse. Enkelte bestemmelser har dog interesse.

Ved lov nr. 286 af 29. april 1992 er § 11 om fællesfondens udgifter uddybet således, at be-
stemmelsen fik følgende ordlyd:
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" § 11. Af Fællesfonden afholdes Folkekirkens udgifter, for så vidt de ikke er
omfattet af § 2 eller § 20, herunder:

1. Tilskud til helt eller delvis dækning af udgifterne til uddannelse af ansatte i
Folkekirken og af personer, der ønsker sådan ansættelse

2. Udgifter til de særlig sagkyndige, der er nævnt i lov om Folkekirkens kirke-
bygninger og kirkegårde § 8, stk. 2

3. Udgifter til det særlige syn, der er nævnt i lov om Folkekirkens kirkebygnin-
ger og kirkegårde § 33

4. Udgifter til den sagkyndige medvirken og registrering, der er nævnt i lov om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 21, stk. 2 og 3."

I bemærkningerne til bestemmelsen anføres (Folketingstidende 1991 - 92, tillæg A sp 1994):

" Det er fundet hensigtsmæssigt i lovens § 11, stk. 1, at opregne - ikke udtøm-
mende, men de i nyere lovgivning tilkomne - udgifter, som afholdes af fælles-
fonden. Herunder er også medtaget bestemmelser, der er overført fra loven om
Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde."

Blandt andre ændringer i dette lovforslag kan nævnes en forhøjelse af beløbet til udlignings-
tilskud af landskirkeskatten fra 6% til 12%.

Ved lov nr. 420 af 10. juni 1997 blev den tidligere bestemmelse i lovens § 15, hvorefter stifts-
øvrighederne inden 1. marts skulle indsende budget over fællesfondens indtægter og udgifter i
det følgende regnskabsår, ændret således, at budget nu indsendes inden én af kirkeministeren
fastsat frist. Formålet hermed var at koordinere fællesfondens budgetlægning med de lokale
kirkemyndigheders budgetlægning.

2.6 Administrativt fastsatte bestemmelser

Kirkeministeriet har fastsat regler om budget- og regnskabsforhold for fællesfonden i be-
kendtgørelse nr. 432 af 24. maj 1996.

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om frister for indsendelse af budgetforslag for fæl-
lesfonden til Kirkeministeriet, regler om regnskabsaflæggelse over for Rigsrevisionen og Kir-
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keministeriet og regler om stiftsøvrighedernes fastsættelse af en regnskabsinstruks, der god-
kendes af Kirkeministeriet og indsendes til Rigsrevisionen.

I bekendtgørelse nr. 431 af 24. maj 1996 fastsatte Kirkeministeriet bestemmelser om bestyrel-
se af kirkernes og præsteembedernes kapitaler.

Stiftsøvrighederne bestyrer såvel kirkernes som præsteembedernes kapitaler.

Om anbringelse og forrentning anføres i § 7:

" § 7. Der føres konto for hver enkelt kirkes og præsteembedes kapitalformue, jf.
herved bekendtgørelsens § 1 og § 2, der forvaltes sammen med fællesfondens
midler af stiftsøvrigheden i overensstemmelse med regler fastsat af Kirkemini-
steriet."

Der er således i denne bestemmelse fastsat hjemmel til en fælles forvaltning med fællesfon-
dens midler.

§ 7, stk. 2, fastsætter regler om, at kirkernes kapitaler forrentes med 4% p.a. til fordel for ved-
kommende kirke. Det øvrige renteprovenu af de forvaltede kapitaler indgår som driftsindtægt
i fællesfonden.

I § 8 fastsættes regler om udlån. Bestemmelsen lyder således:

" § 8. Kirkers og præsteembeders kapitalformuer kan udlånes til:

1. Kirker og præsteembeder på lånevilkår fastsat af stiftsøvrigheden. Udlån
skal dog forrentes med 4% p.a.

2. Andre formål på vilkår, som enhver tid er fastsat af Kirkeministeriet."

Der er således fastsat en generel bemyndigelse til Kirkeministeriet til at godkende udlån til
andre formål end til kirker og præsteembeder.

Endelig har Kirkeministeriet i henhold til bemyndigelser i lovgivningen og de anførte be-
kendtgørelser udstedt et større antal forskrifter, der anvendes af ministeriet og stifterne i deres
administration af fællesfonden, de såkaldte SØS-forskrifter. Disse forskrifter har karakter af
tjenestebefalinger.
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2.7 Sammenfatning og vurdering

Reglerne om fællesfondens virksomhed er navnlig fastsat i økonomilovens kapitel 2. Be-
stemmelserne omhandler kompetence-, indtægts- og udgiftsforhold. Visse andre bestemmel-
ser i økonomiloven har relation til disse bestemmelser.

Fællesfondens indtægter

Lovens § 14, stk. 1, bestemmer, at fællesfonden oppebærer renter og udbytte af præsteembe-
dernes kapitaler, bortset fra fast ejendom.

§ 14, stk. 2, fastsætter, at den del af udgifterne, der ikke dækkes af indtægterne efter stk. 1,
eller af tilskud fra statskassen efter § 20, stk. 2, dækkes af en landskirkeskat.

Indtægterne efter § 20, stk. 2, er et tilskud fra statskassen svarende til 40% af fællesfondens
udgifter til lønninger til provster og præster.

Efter økonomilovens § 15, stk. 2, fastsættes landskirkeskattens størrelse af kirkeministeren.

Efter økonomilovens § 18 pålignes landskirkeskatten efter samme regler, som kommunal ind-
komstskat svares til den pågældende kommune, og påligningen sker under ét for kommunen,
uanset om der er flere sogne beliggende i kommunen.

Langt den største del af fællesfondens indtægter tilvejebringes gennem landskirkeskatten og
statstilskuddet. Kun en mindre del hidrører fra kapitalindtægter.

Som påpeget af Rigsrevisionen er der ikke fuld overensstemmelse mellem økonomilovens
bestemmelser om, at fællesfonden oppebærer renter og udbytte af præsteembedernes kapitaler
og bestemmelsen i kapitalbestyrelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. pkt., der er så bredt for-
muleret, at den giver mulighed for tilførsel til fællesfonden af en del af forrentningen af kir-
kernes kapitaler.

Kirkeministeriet har oplyst, at dette navnlig beror på den sproglige udformning af bestemmel-
serne, der skulle præcisere, at indtægterne af præstelønningsmidler tilfaldt fællesfonden, men
ikke udelukke, at en del af indtægten fra kirkernes kapitaler kunne indgå i fællesfonden, da
den materielle retsstilling altid har tilladt dette. Kirkeministeriet har på denne baggrund for-
anlediget en præcisering af lovgivningen på dette punkt.
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Fællesfondens udgifter

Lovens § 11, stk. 1, fastsætter, at fællesfonden afholder folkekirkens udgifter, for så vidt de
ikke er omfattet af § 2, § 17c, stk. 3 og 4, eller § 20.

De anførte bestemmelser omfatter kirkekassens udgifter (f.eks. opførelse og drift af kirker og
kirkegårde m.v.), visse udgifter til valg af provstiudvalg og statskassens udgifter til folkekir-
ken (f.eks. løn og pension til biskopper og pension og efterindtægt til provster og præster).

Økonomiloven anfører i § 11 visse udgifter. Bestemmelsen er en residualbestemmelse, og
Kirkeministeriet har til brug for Rigsrevisionens undersøgelse udarbejdet en oversigt over de
udgifter til folkekirken, der afholdes over fællesfonden.

Oversigten er optrykt som bilag 1 til Rigsrevisionens redegørelse.

Bilaget lyder således:

"Oversigt over folkekirkelige formål, hvis udgifter afholdes af Fællesfonden

• Tilskud til hel eller delvis dækning af udgifterne til uddannelse af ansatte i
folkekirken og af personer, der ønsker sådan ansættelse, efter kirkeministe-
rens bestemmelse (økonomilovens § 11, stk. 1).

• Udgifter til de særlig sagkyndige, der er nævnt i lov om folkekirkens kir-
kebygninger og kirkegårde, § 8, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11.
juni 1992 (økonomilovens § 11, stk. 1).

• Udgifter til det særlige syn, der er nævnt i lov om folkekirkens kirkebyg-
ninger og kirkegårde, § 33 (økonomilovens § 11, stk. 1).

• Udgifter til den sagkyndige medvirken og registrering, der er nævnt i lov
om folkekirkens bygninger og kirkegårde, § 21, stk. 2 og 3, (økonomilo-
vens § 11, stk. 1).

• De nævnte udgifter vedrørende særlig sagkyndige omfatter rådgivning i
spørgsmål om varmeanlæg, orgler, klokker og andre forhold, hvor vejled-
ning skønnes ønskelig. Det nævnte særlige tilsyn består af 3 af ministeren
udpegede personer med arkitektonisk og arkæologisk sagkundskab, hvortil
særlige, bevaringsværdige kirkebygninger efter ministerens bestemmelse
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kan henlægges. Sagkyndig medvirken og registrering vedrører registrering
af gravminder.

• Hensættelse til reservefond (økonomilovens § 11, stk. 2).

• Rådighedssum på indtil 300.000 kr. årligt til folkekirkelige formål, hvor
økonomisk støtte efter ministerens skøn er særlig påkrævet (økonomilo-
vens § 11, stk. 3).

• Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt samarbejde, herunder finansie-
ring af et centralt mellemkirkeligt råds virksomhed af Fællesfonden, for så
vidt denne virksomhed ikke dækkes af bevillinger på finansloven (økono-
milovens § 12).

• Tilskud af Fællesfonden til nedsættelse af den kirkelige ligning. Såfremt
det samlede kirkelige ligningsbeløb i en kommune er særlig stort i forhold
til den skattepligtige indkomst for folkekirkens medlemmer i en kommune,
kan kirkeministeren bestemme, at der inden for visse grænser ydes et til-
skud af Fællesfonden til nedsættelse af ligningsbeløbet (økonomilovens §
13).

Kirkeministeriet har oplyst, at Fællesfonden endvidere afholder udgifterne til:

• Delvis aflønning af præster og provster
• Pensioner mv. til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer
• Løn og drift af stiftsadministrationerne
• Visse udgifter til folkekirken på Færøerne
• Drift af folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster mv.
• Folkekirkens forsikringsordning
• Anskaffelse, drift og udvikling af IT vedrørende folkekirken
• Revision af lokale kirkelige kasser
• Drift af kirkemusikskoler."

Delvis aflønning af præster og provster er det udgiftsområde, fællesfonden oprindeligt blev
etableret til at dække. Der er indsat en lovreference ved en del af de udgifter, der er nævnt i
bilag 1. De fleste referencer er til økonomilovens § 11, stk. 1, der er opsamlingsbestemmelsen
vedrørende "Folkekirkens udgifter". En del af de udgifter, der i det citerede bilag 1 ikke er
anført med en lovreference, afholdes formentlig også med hjemmel i lovens § 11, stk. 1, f.eks.
har afholdelse af udgifter til drift af kirkemusikskolerne efter bekendtgørelse nr. 1132 af 13.
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december 1996 kun hjemmel i økonomilovens § 11, stk. 11. Der er enkelte områder, der har
hjemmel i andre bestemmelser i økonomiloven, f.eks. økonomilovens § 11, stk. 2 og 3, samt §
12 og § 13. Enkelte udgiftsområder har positiv hjemmel i andet lovgrundlag, f.eks. lov nr. 309
af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster.

Udgifterne til anskaffelse, drift og udvikling af folkekirkens IT-systemer må antages at blive
afholdt med hjemmel i § 11, stk. 1.

Denne lovgivningsteknik indebærer en ganske bred bemyndigelse til kirkeministeren til at
bestemme, hvilke udgifter der er en del af "folkekirkens udgifter". Ved udøvelsen af denne
kompetence er ministeren alene begrænset af almindelige retsgrundsætninger om saglig for-
valtning. Det vil navnlig sige, at de udgifter, som ministeren bestemmer skal afholdes over
fællesfonden, skal have en saglig materiel forbindelse med folkekirkens formål.

Da budgetkompetencen - som et led i disse materielle bestemmelser - tilkommer kirkeministe-
ren, og da landskirkeskatten ligeledes fastsættes af kirkeministeren, jf. nedenfor, har ministe-
ren samlet en ganske vidtgående beføjelse til at træffe bestemmelse om folkekirkens udgifter
uden løbende kontrol fra Folketingets side2.

Kompetencebestemmelser

Lovens § 10 fastsætter, at fællesfonden bestyres af stiftsøvrighederne efter bestemmelser fast-
sat af kirkeministeren.

Efter lovens § 23 bestyrer stiftsøvrighederne kirkernes og præsteembedernes øvrige kapitaler
efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren (andre kapitaler bestyres af menighedsrådene).
Efter § 23, stk. 2, nedsættes et udvalg i hvert stift til på menighedsrådenes vegne at have ind-
seende med stiftsøvrighedens forvaltning af kirkernes og præsteembedernes kapitaler.

Landskirkeskattens størrelse fastsættes efter loven § 15, stk. 2, af kirkeministeren, og lands-
kirkeskatten udbetales efter § 19 til stiftsøvrighederne.
                                                
1 Bekendtgørelsen erstatter den ulovhjemlede anordning nr. 593 af 15. august 1991, der indeholdt bestemmelse
om afholdelse af udgifter til kirkemusikskoler uden henvisning til hjemmelsgrundlag, jf. anordningens § 1, stk.
2.

2 Lisbet Christoffersen mener, at den manglende parlamentariske kontrol fører til, at disse bestemmelser må
fortolkes indskrænkende. I fremstillingen "Kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund" (1998) anføres side
261 f: ”Landskirkeskatten indgår ikke i finansloven [… ]. Der er således ikke noget parlamentarisk grundlag,
hverken i Folketinget eller andre steder, for landskirkeskattens udskrivelse. [… ]. Finanslov, kommunale budget-
ter og kirkekassernes budgetter besluttes alle efter flere behandlinger i et demokratisk sammensat gremie, hvilket
også følger direkte af det dobbelte hjemmelskrav til offentlige udgifter og opkrævning af skat i grundlovens §§
43-46. I en sådan situation må grundlaget for skatteopkrævning uden parlamentarisk beslutning fortolkes særde-
les indskrænkende.”
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Det er vanskeligt at sige noget generelt om kompetenceforholdet mellem Kirkeministeriet og
stiftsøvrighederne. For så vidt angår forvaltningen af fællesfonden, må det dog antages, at
Kirkeministeriet har en ganske vidtgående kompetence. Det er således Kirkeministeriet, der
fastsætter fællesfondens budgetter, hvorfor ministeriet reelt har kontrollen over fællesfondens
udgifter. Stiftsøvrighedernes administration bygger i vidt omfang på regler, Kirkeministeriet
har fastsat i henhold til bemyndigelse.

I den almindelige kirkeretlige litteratur antages stiftsøvrighederne at være et resultat af statslig
dekoncentration. I tilfælde af uenighed mellem stiftsamtmanden og biskoppen træffer Kirke-
ministeriet afgørelse.

Sammenfattende er det min vurdering, at Kirkeministeriet i vidt omfang har kompetence til at
træffe beslutning om anliggender, der henhører under fællesfonden og dermed instruktionsbe-
føjelse over for stiftsøvrighederne i disse anliggender.

Relationen til det fondsretlige begreb og til det statslige bevillings- og regnskabssystem

Det ligger fast, at folkekirkens fællesfond ikke er en fond, således som dette begreb defineres
i fondsretten.

Fællesfonden er ikke en juridisk person med eget formål, egne vedtægter m.v. Fællesfonden
er i stedet bl.a. blevet karakteriseret som en "mellemregningskonto". Fællesfonden er en be-
tegnelse for en budget- og regnskabsopstilling, der viser en række lovregulerede indtægter og
udgifter. Nogle er lovbestemte, andre fastsat i henhold til bemyndigelse. Fællesfonden er
regnskabsmæssigt en selvstændig enhed.

Fællesfondens indretning og eksistens er i vidt omfang historisk betinget. De udgifter, der
afholdes over fællesfonden, herunder navnlig præstelønninger, blev oprindeligt finansieret af
kirkens egne indtægter. Fællesfondens oprindelige formål var at udligne dette indtægtsgrund-
lag med henblik på udbetaling af ensartede præstelønninger. Fællesfonden blev opretholdt,
selvom denne udgiftsfinansiering på et senere tidspunkt blev suppleret med skatteindtægter.
Baggrunden var formentlig, at der i lang tid efter skattefinansieringens indførelse forsat var
tale om, at kirkelige midler spillede en væsentlig rolle for finansieringen. I dag udgør skatte-
indtægterne langt størstedelen af indtægterne. Man har imidlertid valgt at fastholde denne
form for "sammenregningskonto" mellem indtægter, der stammer fra statskassen eller den
kirkelige skatteligning, og indtægter der stammer fra kirkemidler.
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I relation til det statslige bevillingssystem er fællesfondens budget ikke en del af finansloven
og regnskabet ikke en del af statsregnskabet.

Der har helt fra fællesfondens start knyttet sig en interesse til det offentliges indsigt i fælles-
fondens økonomi og regnskabsaflæggelse samt muligheden for kontrol hermed.

Navnlig fondens regnskab har fra starten været undergivet offentlig regulering, dels for regn-
skabets aflæggelse, dels for indsigt heri. I dag tilkommer disse kompetencer Rigsrevisionen.

Der gælder ingen særlige regler om orientering af Folketingets Finansudvalg, og fællesfon-
dens budget behandles ikke af Finansudvalget, ligesom der ikke i øvrigt gælder regler om
orientering af Folketinget.


