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PRESSEMEDDELELSE 

Statens tilskud til Folkekirken forbliver uigennemsigtige 
Nødvendige detaljer mangler endnu, hvis der skal åbnes for en saglig diskussion af statens tilskud til 

kirken, mener Humanistisk Samfund. 

Folketingsbeslutningen om reform af Folkekirkens økonomi skulle skabe overblik over Folkekirkens 

anvendelse af statens tilskud og danne grundlag for en diskussion af statens tilskud til Folkekirken. 

Regeringen blev, som følge af et forslag fremsat af daværende kirkeordfører for Liberal Alliance, Mette 

Bock, bedt om at fremlægge beregninger for hvor mange af tilskuddets 786,9 millioner kroner, der går til 

hhv. forkyndelse, samfundsmæssige opgaver og til bevarelsen af kirkerne. I går kunne Mette Bock så selv 

fremlægge beregningerne og skønt de på nogle områder viser gode takter, så besvarer de ikke centrale dele 

af det, som folketingsbeslutningen søgte at afklare.  

Dokumentet giver en oversigt over de penge som går til at betale præsternes forkyndelse og hvor meget 

det koster at vedligeholde kirkerne. Dermed har kirkeministeriet ikke fremlagt hvor meget Folkekirken 

bruger på samfundsmæssige opgaver, såsom civilregistreringen og vedligeholdelse af kirkegårde. 

”Det er brandærgerligt, at vi ikke har fået svar på det oprindelige spørgsmål”, siger Lone Ree Milkær, 

forkvinde for Humanistisk Samfund. 

”I folketingsbeslutningen står, at regeringen skal beregne hvor mange penge staten i fremtiden skulle give 

kirken i tilskud, hvis det udelukkende skulle dække de samfundsmæssige opgaver: bevaring af kulturarven, 

civilregistrering og kirkegårdsdrift og. Men det svar som kirkeministeriet er kommet med, har ikke fremlagt 

denne beregning. Derfor kan vi stadig ikke få en saglig debat på et oplyst grundlag”. 

”Med andre ord, så er der stadig meget der mangler at blive lagt frem; hvor meget bruger folkekirken 

eksempelvis specifikt på at drive civilregistreringen? Og hvor meget bliver brugt på kirkegårdsdriften. Hvis vi 

som borgere skal kunne danne os et overblik over, hvor mange af kirkens egne penge, de præcist bruger på 

samfundsopgaver, så mangler vi stadig mange oplysninger endnu,” uddyber Lone Ree Milkær. Hun 

pointerer endvidere, at selvom forholdene omkring såvel civilregistrering og kirkegårdsdriften har forandret 

sig betydeligt, så er det ikke til at blive klog på, hvor mange penge staten giver til disse opgaver. 

Derudover roser Lone Ree Milkær kirkeministeren for at fremlægge tallene for, hvad det koster at holde 

kirkerne vedlige. Det er tal, som har været efterspurgt i mange år. ”Selvom det godt nok kun er en lille brik i 

det samlede puslespil, så hilser jeg det velkomment, at vi kan få indsigt i hvor meget der bruges på at 

vedligeholde kirkerne. Imidlertid er det en væsentlig svaghed og stærkt kritisabelt, at alle kirker i Danmark, 

dvs. også nyere kirker, indgår i regnestykket og ikke kun de historisk bevaringsværdige,” pointerer Lone Ree 

Milkær.  

”Hvis vi skal have et fuldstændigt tal for hvad Folkekirken reelt koster staten, mangler der desuden en 

opgørelse af, hvor mange penge staten bruger på at løse administrative opgaver for kirken, f.eks. at 

opkræve kontingent for Folkekirken,” slutter Lone Ree Milkær.  

Yderligere kontakt: 

Forkvinde Lone Ree Milkær, 20 71 11 13, lrm@hs.dk 
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