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Dokid. 167145
Udkast af 7. november 2003


Forslag 
til 
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi
(Fællesfondens indtægter, rammer for landskirkeskatten)



I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af december 2003, foretages følgende ændring: 

§ 1

1. § 14 affattes således: 
”§ 14. Fællesfonden oppebærer renter og udbytte af præsteembedernes kapitaler bortset fra fast ejendom. 

Stk. 2. Fællesfonden forrenter de af kirkernes kapitaler, der bestyres af stiftsøvrigheden, med en årlig rente til fordel for vedkommende kirke. Rentesatsen fastsættes af kirkeministeren. Et renteprovenu af de forvaltede kapitaler udover den fastsatte rentesats indgår som driftsindtægt i fællesfonden. Fællesfonden afholder udgifterne vedrørende kapitalforvaltningen.

Stk. 3. Fællesfonden oppebærer pensionsbidrag fra kirkekasserne for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn.

Stk. 4. Fællesfonden oppebærer refusioner af udgifter, der er afholdt af fællesfonden, men vedrører lokale kirkelige aktiviteter. 

Stk. 5. Fællesfonden oppebærer leje- og driftsindtægter vedrørende fællesfondens aktiviteter.

Stk. 6. Den del af fællesfondens udgifter, der ikke kan afholdes af indtægterne efter stk 1 – 5 eller af tilskud fra statskassen efter § 20 dækkes gennem en landskirkeskat, der pålignes folkekirkens medlemmer.”


2. I § 15c indsættes som stk. 3:
”Stk. 3. Rammerne for kirkeministerens fastsættelse af landskirkeskatten i et givent år, jf. stk. 1, fastlægges på det foregående års finanslov.”


§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Bestemmelsen i § 1, nr. 1, om pensionsbidrag har dog først virkning fra 1. januar 2005.


§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kgl. anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. 

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger


1. Lovforslagets indhold

1.1. Forrentning af kapitaler

I forbindelse med revisionen af fællesfondens regnskaber har Rigsrevisionen peget på, at der ikke er fuld sammenhæng mellem bestemmelsen i § 14 i lov om folkekirkens økonomi om fællesfondens indtægtsgrundlag og Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2002 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler § 7, stk. 2. 

Ifølge ordlyden af lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 1, oppebærer fællesfonden renter og udbytte af præsteembedernes kapitaler. 

De kirkekapitaler, der bestyres af stiftsøvrigheden, forrentes efter § 7, stk. 2, i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2002 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler med 4 pct. p.a. til fordel for vedkommende kirke. I øvrigt indgår renteprovenuet af de forvaltede kirkekapitaler som driftsindtægt for fællesfonden, der afholder alle udgifter vedrørende kapitalforvaltningen. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om folkekirkens økonomi § 23, stk. 1. Bestemmelserne om forrentning af kirkernes kapitaler har, som det er beskrevet i afnsit 1.2., altid været udformet således, at disse kapitaler dels forrentes til fordel for vedkommende kirke dels til fordel for fællesskabet.


1.2. Forrentning af kirkernes aktiver i stiftsmidlerne 

Kirkernes og præsteembedernes likvide aktiver, der bestyres af stiftsøvrighederne, udgør kirkernes og præsteembedernes formue i stiftsmidlerne, jf. lov om folkekirkens økonomi § 23, stk. 1. 

Kapitalbeholdningen er oprindeligt opstået ved, at hovedparten af afløsningssummerne for tiender, grundbyrder og jordrente, der blev indbetalt til de enkelte kirke- og præsteembeder i forbindelse med bl.a. præsteløns- og tiendeafløsningsreformerne i begyndelsen af forrige århundrede, blev samlet i puljer med henblik på i første omgang at finansiere driften af kirkerne og præsteembederne og senere at lette lånefinansieringen i folkekirken. 

I kirkernes og præsteembedernes andel af stiftsmidlerne indgår endvidere salgssummer fra jord og bygninger, ekspropriationserstatninger, testamenterede gaver og gravstedskapitaler. Gravstedskapitalerne, der udgør langt den væsentligste indskudskapital, består af indbetalte engangsvederlag for vedligeholdelse af et gravsted for en given periode. Ud over kirkernes og præsteembedernes kapitaler indgår endvidere fællesfondens formue i den samlede stiftsmiddelforvaltning. 

Da den gamle kirkeskat ”tiende” i begyndelsen af forrige århundrede blev afløst, fik kirkerne udbetalt en kompensation i form af tiendebankobligationer med pålydende rente 4 pct. p.a. En forrentning på 4 pct. blev dengang opfattet som en normal forrentning. Det var hensigten, at afkastet af obligationerne og de kapitaler, som ville opstå i takt med obligationernes indfrielse, sammen med forskellige indtægter skulle kunne dække kirkernes og præsteembedernes løbende udgifter. Denne forventning holdt som følge af samfundsudviklingen ikke stik. Derimod indledte man en praksis med at genudlåne kirkernes og præsteembedernes kapitaler til kirker og præsteembederne, som i enkelte år havde ekstraordinære udgifter. Porteføljen af udlånsmidler steg, efterhånden som tiendebankobligationerne blev indfriet, ligesom lånepuljen siden er blevet forøget med indbetaling af gravstedskapitaler og salgssummer fra salg af jord m.v. 

Da forvaltningsordningen gik ud på, at kirkerne skulle have 4 pct. p.a. i rente af indestående blandt stiftsmidlerne, og da ingen skulle tjene på ordningen, blev renten som låntagere skulle indbetale, også fastsat til 4 pct. p.a.

Denne politik med ens rentesatser for ind- og udlån har været gældende siden. 

Bestemmelsen i lov om folkekirkens økonomi § 23, stk. 1, er for så vidt angår kirkernes kapitaler en uændret videreførelse af den indtil 1. januar 1986 gældende bestemmelse i lov om kirkers bestyrelse m.m. § 5. Med hjemmel i denne bestemmelse indeholdt kgl. anordning nr. 287 af 11. oktober 1937 angående stiftsmidlernes bestyrelse bestemmelser om forrentning af kirkernes kapitaler således, at disse blev forrentet med 4 pct. p.a. til fordel for vedkommende kirke, og således at et eventuelt renteprovenu af de forvaltede kirkekapitaler ud over de 4 pct. p.a. tilfaldt kirketiendemidlernes reservefond og fra 1. januar 1987 fællesfonden. Ifølge kgl. anordning nr. 287 af 11. oktober 1937 skulle kirketiendemidlernes reservefond anvendes til at imødegå tab ved kapitalforvaltningen. 

Den kgl. anordning nr. 287 af 11. oktober 1937 blev afløst dels af bekendtgørelse nr. 605 af 15. september 1986 om stiftsøvrighedernes bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler og andre kapitaler dels af cirkulære af 17. december 1986 om stiftsmidlernes forvaltning. Det fremgår af dette cirkulære, afsnit ”midlernes bestyrelse”, at kirkekapitalerne blandt stiftsmidlerne forrentes med en af Kirkeministeriet fastsat rente – for tiden 4 pct. p.a. - til fordel for ejeren af kapitalen. Eventuel overskydende renteindtægter af sådanne midler indgår som driftsindtægt for fællesfonden, der nu bærer risikoen for tab ved kapitalforvaltningen. Udgifterne til driften af stiftskassererkontoret har siden 1919 været afholdt af fællesfonden. 

Bestemmelserne om forrentning af kirkernes kapitaler til fordel for både kirkerne og fællesfonden blev videreført i bekendtgørelse nr. 701 af 23. oktober 1993 om stiftsmidlernes bestyrelse, bekendtgørelse nr. 431 af 24. maj 1996 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler og findes nu i uændret form i bekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2002 § 7, stk. 2. 


1.3. Forrentningen af præsteembedernes kapitaler blandt stiftsmidlerne 

Som nævnt i afsnit 1.2. danner præstetiende- og grundbyrdeafløsningskapitaler samt jordrenteerstatningen og salgssummer vedrørende afhændet jord grundstammen i præsteembedernes formuemidler og forvaltes ligesom kirkernes kapitaler blandt stiftsmidlerne. 

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet viste disse kapitaler, der oprindeligt var tænkt som tilstrækkelige til dækning af lønudgifterne til præster uden for København, sig at være helt utilstrækkelige til at dække lønudgifterne, og derfor blev landskirkeskatten indført. Kapitalerne forrentes til fordel for fællesfonden, der helt eller delvist finansierer udgiften til præsternes løn, og hermed bidrager kapitalerne fortsat til finansieringen af disse lønudgifter.  

Den nugældende formulering af lov om folkekirkens økonomi § 14 har været uændret siden vedtagelsen af lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi, som trådte i kraft 1. januar 1986. (L 26, fremsat af daværende kirkeminister Mette Madsen den 10. oktober 1984, F.sp. 424; Forslag som fremsat A.sp. 635; 1. beh. 17. oktober 1984, F.sp. 651; betænkning afgivet 5. december 1984, B.sp. 135; 2. behandling 7. december 1984, F.sp. 3455; 3. behandling 11. december 1984, F.sp. 3596; forslag som vedtaget, C.sp. 79).

§ 14, stk. 1, fik denne formulering for at tydeliggøre, at præsteembedskapitalerne, der blev bestyret af stiftsøvrighederne, var præstelønningsmidler, og at indtægterne derfor tilfaldt fællesfonden. Fra bestemmelsen kunne således ikke sluttes modsætningsvis til, at det nu skulle være udelukket at lade en del af et eventuelt renteprovenu, der hidrørte fra bestyrelsen af kirkernes kapitaler indgå i fællesfonden, allerede fordi de hidtidige principper for kirke- og præsteembedskapitalernes bestyrelse videreførtes uforandret, jf. bemærkningerne i afsnit 1.2. 


1.4. Ny formulering af lov om folkekirkens økonomi § 14 vedrørende fællesfondens renteindtægter

Med dette lovforslags § 1, nr. 1, affattes lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 1 – 2, således at det tydeliggøres, at fællesfonden i overensstemmelse med de hidtil gældende regler oppebærer følgende indtægter fra forrentningen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler: 
	rente og udbytte af præsteembedernes kapitaler

den del af et renteprovenu, der ligger ud over den rentesats, som tilfalder vedkommende kirke.


2. Øvrige indtægter

2.1. Pensionsbidrag

Med dette lovforslags § 1, nr. 1, forslås indsat en ny bestemmelse i lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 3, således at der indføres en ordning, hvorefter kirkekasserne forpligtes til at betale et pensionsbidrag til fællesfonden på 15 pct. af den pensionsgivende løn til tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer. 

Udgiften til tjenestemandspensioner til kirke- og kirkegårdsfunktionærer afholdes i dag af fællesfonden, der også i fremtiden vil skulle finansiere disse udgifter. Kirkekasserne bidrager ikke i dag til disse udgifter.

Pension til ikke-tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer – herunder tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer – der er baseret på såkaldte forsikringsmæssige pensionsordninger, afholdes ved, at menighedsrådet af kirkekassen indbetaler et pensionsbidrag til centrale pensionsforsikringsselskaber, som til sin tid udreder pensionerne. 

Indførelse af et pensionsbidrag for tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer vil virke adfærdsregulerende, idet kirkekassen hermed på tilsvarende vis som ved ikke-tjenestemandsansat personale bidrager til finansieringen af pensionsbyrden. Med ordningen vil kirkekasserne således skulle betale pensionsbidrag, uanset hvilken ansættelsesform der vælges.

Ordningen svarer i øvrigt til den gældende ordning på det statslige område, hvor der i bevillingen er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. 

Forslaget vil medvirke til en nedsættelse af landskirkeskatten og skal endvidere bidrage til en genetablering af fællesfondens kassebeholdning. Ordningen er anbefalet af Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfondens drift. 


2.2. Refusion, leje- og driftsindtægter

Med forslaget i § 1, nr. 1, til affattelse af lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 4, tydeliggøres den nuværende praksis, hvorefter fællesfonden kan modtage refusion for finansieringen af lokale kirkelige udgifter som fx betaling for en række it-udgifter, som vedrører PAP-pc på kirkenettet. PAP-pc’er er pc’er på kirkenettet, som opsættes udover de såkaldte DNK-pc’er.

Endvidere tydeliggøres det med formuleringen af lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 5, at fællesfonden modtager indtægter i form af bolig- og varmebidrag fra biskopper samt fra salg af gammelt inventar el. lignende fra stiftsøvrighederne.


3. Bloktilskudsudvalgets overvejselse

-------------



4. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser m.v.

4.1. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for stat, kommuner eller amtskommuner. 


4.2. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for stat, kommuner eller amtskommuner. 


4.3. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.


4.4. Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet.


4.5. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 


4.6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 


4.7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter. 


4.8. Økonomiske konsekvenser for de kirkelige kasser

Lovforslagets § 1, nr. 1, har for så vidt angår formuleringen af lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 1 – 2 og  4 –5, ingen økonomiske konsekvenser for de kirkelige kasser.

For så vidt angår forslaget til lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 3, om pensionsbidrag vil forslaget betyde en ny udgift for kirkekasserne. Udgiften for kirkekasserne er pr. 1. januar 2003 opgjort til 63,5 mill. kr., eller i gennemsnit en udgift på 40.000 kr. pr. tjenestemandsansat kirke- og kirkegårdsfunktionær. Denne udgift vil som nævnt indgå i fællesfonden som dækningsbidrag til finansiering af fællesfondens udgifter til pensionerede tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer. Fællesfondens udgift til pension til pensionerede tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer var i 2002 59,8 mill.kr. Den øgede udgift for kirkekasserne forventes ikke at føre til en stigning i den gennemsnitlige kirkeskatteprocent. 


Vurdering af konsekvenser af lovforslaget


Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang)
Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner
Nej
Nej
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner
Nej
Nej
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Nej
Nej
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Nej
Nej
Miljømæssige konsekvenser
Nej
Nej
Administrative konsekvenser for borgerne
Nej
Nej
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter


3. Hørte myndigheder

Lovforslaget har i november 2003 været sendt til høring hos følgende: 

Samtlige biskopper, stiftsøvrighederne, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Danmarks Provsteforening, kirkefunktionærernes organisationer, Finansministeriet, KL, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne, Dansk Kirke i Udlandet, Det Mellemkirkelige Råd, Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur, Nationalmuseet og Roskilde Domsogns Menighedsråd. 

Der er modtaget høringssvar fra:
……. 

Høringssvarene er beskrevet i høringsnotatet, som er fremsendt til Folketingets Kirkeudvalg i forbindelse med lovforslagets fremsættelse. 


Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

I lovforslagets bilag 1 er den foreslåede bestemmelse sammenholdt med den nugældende regel. 


Til § 1

Til nr. 1

Forslaget til formulering af lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 1 – 2, svarer til den nugældende økonomilovs § 14, stk. 1, og til de hidtil gældende regler i administrative forskrifter om forrentning af kirkernes kapitaler. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 1.

Forslaget til lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 3, indebærer, at fællesfonden i fremtiden oppebærer et pensionsbidrag fra kirkekasserne vedrørende tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer. Pensionsbidraget er fastsat til 15 pct. af den pensionsgivende løn, hvilket svarer til den gennemsnitlige pensionsbidrag for ikke-tjenestemandsansat personale. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.1.

Forslaget til lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 4 – 5, er en præcisering af den hidtil gældende praksis, jf. de almindelige bemærkninger afsnit 2.2.

Forslaget til lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 6, svarer til den nugældende lovs § 14, stk. 2. 


Til nr. 2

Efter de nugældende regler fastsættes landskirkeskattens størrelse af kirkeministeren. Der har fra flere sider været rejst kritik af, at landskirkeskatten ikke som andre skatter fastsættes af et demokratisk folkevalgt organ. For at imødekomme denne kritik foreslås det, at Folketinget i forbindelse med finanslovens behandling fastsætter rammerne for kirkeministerens fastsættelse af landskirkeskatten for det næstfølgende år. 


Til § 2

Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Forslaget til den nye bestemmelse i lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 3, om pensionsbidrag fra kirkekasserne vedrørende tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer har først virkning fra 1. januar 2005. Menighedsrådene vil derfor have mulighed for at tage højde for udgiften i forbindelse med udarbejde af af kirkekassernes budgetter for 2005. 


Til § 3

Med bestemmelsen sikres det, at loven ved kgl. anordning kan sættes i kraft på Færøerne med de ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger. 









