København, den 29. september 2016.

Til Kirkeministeriet
Att. Trossamfundsudvalget
BaptistKirken har med tak modtaget Oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring med indbydelse til at
afgive et høringssvar. På baggrund af det tilsendte materiale og BaptistKirkens deltagelse i midtvejshøringen den
27. september 2016 fremsender vi hermed følgende supplerende høringssvar, idet vi støtter det af Danske Kir‐
kers Råd afgivne høringssvar.
Herudover har vi følgende bemærkninger til udvalgets centrale ændringer i forhold til den nugældende praksis:
1. Ad Kravet til minimum antal på 50 myndige medlemmer af trossamfundet
BaptistKirken kan tilslutte sig Trossamfundsudvalgets tanke om, at der alene fastsættes ét krav om antal med‐
lemmer gældende for et trossamfund, og vi kan således tilslutte os udvalgets tanke om, at tilhørende menighe‐
der anses for omfattet af trossamfundets anerkendelse, såfremt menighederne opfylder betingelserne herfor, og
trossamfundet anmoder herom. I praksis betyder dette, at menigheder tilknyttet BaptistKirken er omfattet af
BaptistKirkens anerkendelse. Dette svarer til indholdet i Kirkeministeriets anerkendelse af Det Danske Baptist‐
samfund af 3. november 1952.
BaptistKirken har noteret sig, at Trossamfundsudvalget forudsætter, at andre myndigheder, herunder SKAT, vil
lægge det tilsynsførende ministeriums afgørelser om anerkendelse af trossamfund til grund for opnåelse af god‐
kendelse efter ligningslovens regler om gaver.
I øvrigt vil vi gøre gældende, at trossamfundets juridiske struktur hører til trossamfundets indre anliggender, og
derfor ligger udenfor både lovgivers og den kommende tilsynsmyndigheds kompetence at regulere, så længe
trossamfundet handler i overensstemmelse med lovgivningen og ikke er i strid med lov og ærbarhed.
2. Ad Kravet om formuleret trosgrundlag, læretradition og ritualer
BaptistKirken i Danmark består i dag af godt og vel 50 selvstændige medlemsmenigheder med hver deres eget
trosgrundlag, læretradition og ritualer. BaptistKirken har ingen nedskrevet trosgrundlag og ritualer, som er bin‐
dende for medlemsmenighederne, der ved optagelse i BaptistKirken alene har godkendt følgende udsagn i ved‐
tægten: ’BaptistKirken i Danmark er et kristent trossamfund, der består af de til enhver tid tilsluttede baptistme‐
nigheder i Danmark, der bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse med Bibelen og derfor
sammen søger at opfylde deres fælles kald til Faderens, Sønnens og Helligåndens ære’.
I øvrigt gør vi gældende, at trossamfundets og de enkelte medlemsmenigheders trosgrundlag, læretradition og
ritualer hører til trossamfundets indre anliggender, og derfor ligger det udenfor både lovgivers og den kommen‐
de tilsynsmyndigheds kompetence at regulere, når disse er i overensstemmelse med lovgivningen og ikke er i
strid med lov og ærbarhed.
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3. Ad Tilsynsmyndighedens ret til adgang til trossamfundets medlemsfortegnelse
Baptistkirkerne i Europa tilhører i alle lande minoritetskirker, der siden reformationen har været udsat for mange
typer af forfølgelser, hvilket også for fleres vedkommende gør sig gældende i vor tid. Som følge heraf har Baptist‐
Kirken et princip om, at medlemslister ikke er tilgængelige for offentligheden eller offentlige myndigheder. Dette
princip indgår i beskrivelsen af medlemsrettighederne for medlemskab af den enkelte baptistmenighed. Baptist‐
Kirken anser det for muligt, at tilsynsmyndigheden kan få opfyldt kravet om dokumentation for antallet af med‐
lemmer på anden måde end ved fremlæggelse af medlemslister.
BaptistKirken anser det for en svækkelse af forståelsen af både religions‐ og foreningsfriheden, såfremt en offent‐
lig myndighed har adgang til trossamfundets medlemsfortegnelse med henvisning til ”at der skønnes behov her‐
for”. I øvrigt gør vi gældende, at fortegnelser over trossamfundets (myndige) medlemmer hører til trossamfun‐
dets indre anliggender og ligger udenfor lovgivers og tilsynsmyndighedens ret til indsigt.
4. Ad Skriftlig løfteerklæring
BaptistKirken har siden 1849 eksisteret som trossamfund i Danmark og siden 1953 som anerkendt trossamfund i
henhold til GRL § 67. Vi vurderer, at der ikke opnås ændringer eller skærpelser af grundlovens bestemmelse i det
forslag, som udvalget har udarbejdet.
Derfor gør vi gældende, at den i GRL § 67 indeholdte bestemmelse om, at ”intet læres eller foretages, som strider
mod sædeligheden eller den offentlige orden” er en tilstrækkelig regulering af trossamfundets forpligtelser over‐
for staten, hvorfor en yderligere præcisering af denne bestemmelse anses for unødvendig.
5. Ad Krav om decorum for præster eller andre med vielsesmyndighed
BaptistKirkens ledelse vil lade det være op til de enkelte menigheders beslutning, om deres præster eller andre
tillidsfolk skal ansøge om vielsesmyndighed og påtage sig de hermed forbundne forpligtelser.
6. Ad Tilsynsmyndighed og tilsyn med trossamfund
BaptistKirken har ingen betænkeligheder ved, at der etableres en tilsynsmyndighed, der får administrativ myn‐
dighed til at tildele og fratage trossamfundet sin anerkendelse, når dette sker på baggrund af lovgivning eller
tydeligt af myndigheder formulerede vilkår eller på baggrund af indstillinger fra Det Rådgivende Udvalg.
Det udfordrer BaptistKirken, at tilsynsmyndigheden skal ligge i Kirkeministeriet, som først og fremmest fungerer
som majoritetskirkens øverste administrative myndighed og således kan være genstand for habilitetskonflikt i
myndighedssager, hvor ”de fra folkekirken afvigende trossamfund” er parter. Hermed antyder BaptistKirken ikke,
at Kirkeministeriet ikke besidder den fornødne juridiske kompetence.
BaptistKirken gør gældende, at såvel Det rådgivende Udvalg som Tilsynsmyndigheden for trossamfund bør hen‐
høre under et Religionsministerium, der får fastlagt specifikke retningslinjer som ressortministerium for alle tros‐
samfund i Danmark.
På vegne af Baptistkirken i Danmark
Med venlig hilsen

Lone Møller‐Hansen, generalsekretær

Bent Hylleberg, formand
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