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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 14. august 2008 fra
Jens Kjær Christensen vedrørende eventuel anvendelse af tomme
kirker.
Spørgsmål 1
I forbindelse med diskussionen om ”nedlæggelse” af kirker og en
eventuel alternativ anvendelse af kirker, herunder menighedsrådenes
rolle, ønskes afklaring af følgende faktuelle forhold:
Hvem ejer Folkekirkerne?
Svar
De fleste kirker er i dag selvejende institutioner, forstået på den måde,
at det er menighedsrådene, der udøver ejerskabet. Det er dog aldrig
blevet juridisk afprøvet om menighedsrådene kan betragtes som en
selvstændig juridisk person eller ej. Men det er menighedsrådene, der i
dag betragtes som ejere af de kirker, der ikke decideret har en
institution som ejer, eksempelvis en fængselskirke.
Spørgsmål 2
Hvem kan træffe beslutning om kirkernes anvendelse?
Svar
Ifølge lovgivningen er det kun menighedsrådene, der endegyldigt kan
træffe en beslutning. I praksis er der dog mulighed for, at det stedlige
provstiudvalg via bevillingsstørrelser mv. kan tvinge
menighedsrådene til at disponere på en bestemt måde.
Spørgsmål 3
Hvem kan træffe beslutning om salg af kirker?
Svar
I princippet er det kun menighedsrådene, der kan træffe beslutning om
salg af kirker. Men for en række københavnske kirker, der er opført af
Kirkefondet for privat indsamlede midler, gælder det, at Kirkefondet
har en tilbagefaldsklausul i skødet. I praksis betyder det, at hvis
menighedsrådet beslutter at sælge kirken, skal kirken gives tilbage til
Kirkefondet, som så sælger kirken og får provenuet af salget.
Spørgsmål 4
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Hvem kan træffe aftaler om udlejningsaftaler af kirkebygninger?
Svar
Beslutninger vedrørende udlejningsaftaler af kirkebygninger ligger
hos menighedsrådene, men provst og biskop skal både godkende
økonomien i og formålet med udlejningen.
Spørgsmål 5
Afslutningsvis ønskes et kort rids af, hvordan finansieringen af de
københavnske kirker har fundet sted frem til det nuværende ejerskab.
Svar
Finansieringen af de ældste kirker fortaber sig i det uvisse. Indtil 1890
finansieredes de få kirker, der blev bygget, af en blanding af statslige,
kommunale og private midler. Efter 1890, hvor de fleste kirker er
bygget, og indtil 1966 er kirkerne hovedsageligt finansieret ved
private indsamlinger og sponsorstøtte. Kirkefondet og et par andre
organisationer har stået for indsamlingsprojekterne, hvorefter kirkerne
er blevet stillet til rådighed til folkekirkeligt brug. Kirkefondet beholdt
ejerskabet af de kirker, de samlede ind til, indtil 1970’erne, hvor de
alle overgik til selveje. For nogle af kirkernes vedkommende er der
givet mindre tilskud fra Kirkeministeriet over finansloven ved
opførelsen.
I 1966 blev vedtaget en lov om kirkebyggeri, der muliggjorde
opførelsen af kirker for kirkeskattemidler. Der har ikke siden 1890
været kommunale midler af nogen art i bygning af kirker.
I Københavns Kommune er der kun bygget en håndfuld kirker efter
1966, så de fleste er bygget for indsamlede midler og med Kirkefondet
som bygherre.
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