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05-05-2017 
Løbenr. 49505/17 

Kirkeministeriet 
 
 

Ministeriet har den 17. marts fremsendt betænkning 1564 om andre trossamfund i høring. 

Jeg kan som udgangspunkt tilslutte mig betænkningens konklusioner. 

Jeg forstår til fulde det dilemma som afspejler sig forskellen på flertallets og mindretallets indstilling 

vedr. § 7 stk.3, nr.3. 

Jeg har således forståelse for flertallets synspunkt, at staten til gengæld for en række 

særrettigheder (f.eks. vielsesmyndighed) stiller krav om at trossamfundets øverste myndighed i 

verdslige spørgsmål ’er organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og 

ligebehandling, herunder ligestilling mellem kønnene’, svarende til grundlæggende retsprincipper, 

som gælder for udøvelse af offentlig myndighed. – Dette så meget desto mere som at disse krav 

ikke stilles for at man kan være et trossamfund efter grundlovens § 67, men alene hvis et 

trossamfund ønsker statslig anerkendelse og hermed bl.a. vielsesmyndighed. 

Omvendt gør det indtryk, at mindretallet gør opmærksom på, at en række allerede og gennem 

mange år anerkendte (og godkendte) trossamfund næppe vil kunne siges at opfylde krav om 

almindelige demokratiske principper i deres organisations- og styreform, samt at for nogle 

trossamfund vil en statslig anerkendelse og de goder der følger med, være en væsentlig 

forudsætning for trossamfundets eksistens og virke. 

Jeg finder det meget væsentligt ikke at indskrænke trosfriheden som fremgår af grundlovens § 67, 

og anbefaler derfor mindretallets indstilling.  

Vælger man at følge mindretallets indstilling, mener jeg at man også bør følge mindretallets 

anbefaling om en mere vejledende fremgangsmåde, - ud fra en konkret vurdering af det materiale 

som et trossamfund skal fremlægge i forbindelse med anmodning om anerkendelse, - f.eks. i form 

af vejledning om de grundlæggende retsprincipper, som gælder for udøvelse af offentlig 

myndighed, herunder demokratisk styreform og ligebehandling, samt anbefaling om at foretage 

sådanne ændringer i vedtægter mv. som vil bringe trossamfundets organisations - og styreform i 

overensstemmelse hermed.  

Med venlig hilsen 

 

Tine Lindhardt 


