
    

Høring over forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 

Vedlagt fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens 
økonomi. Lovforslaget vedrører finansieringen af pensionsforpligtelsen for 
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og investeringspolitik for 
pensionsformuen. 

 

Baggrunden for lovforslaget 

Til finansiering af pensionsudgifter for nuværende og tidligere 
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer har kirkekasserne siden 2007 
indbetalt et pensionsbidrag til fællesfonden, som er folkekirkens fælleskasse. 
Da pensionsbidraget blev indført ved en ændring af økonomiloven, var det 
forudsat, at pensionsbidraget skulle dække de fremtidigt optjente 
pensionsforpligtelser. 

På baggrund af en aktuarberegning blev pensionsbidraget i 2007 fastsat til 18,4 
pct., som opkræves af den pensionsgivende løn. 

En ny beregning fra 2018 viser imidlertid, at denne ordning har været 
underfinansieret, og at det vil kræve en markant forøgelse af kirkekassernes 
pensionsbidrag, hvis fællesfondens pensionsforpligtelser siden 2007 skal 
kunne dækkes fuldt ud af pensionsbidraget. 

 

Lovforslagets indhold 

Med lovforslaget præciseres det, at det er kirkeministeren, der fastsætter 
størrelsen på pensionsbidraget. Lovforslaget har samtidig til formål at 
fastholde kirkekassernes pensionsbidrag på det nuværende niveau på 18,4 pct. 
af den pensionsgivende løn til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.  

Med lovforslaget foreslås det endvidere, at den del af pensionsforpligtelsen, der 
ikke kan dækkes af de indbetalte pensionsbidrag fra kirkekasserne, kan 
finansieres af fællesfonden. Med denne ordning vil folkekirken bære byrden i 
fællesskab og dermed sikre en mere jævn og solidarisk finansiering af 
pensionsbyrden. 

Lovforslaget præciserer endvidere, at kirkeministeren kan fastsætte regler for 
anbringelse af fællesfondens likviditet, forsikringsreserve og 
pensionshensættelser m.v. Det er hensigten at anvende hjemlen til at fastsætte 
regler, der muliggør, at fællesfonden gennem aktive investeringer kan sikres 
bedst mulig forrentning af indbetalte pensionsbidrag. En bedre forrentning vil 
sænke behovet for at tilføre midler fra fællesfondens gennem ligningsmidler 
fra landskirkeskatten til at finansiere pensionsforpligtelsen.  
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Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 
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Akt nr.: 55277 

Side 2 

 

Det bemærkes, at Kirkeministeriet under høringsperioden arbejder videre med 
mulige forvaltningsmodeller og investeringsrammer. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Det er hensigten, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

Høringsfrist 

Såfremt der er bemærkninger til lovforslaget, bedes disse indsendt til 
Kirkeministeriet på km@km.dk, senest den 16. august 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anette Mia Rasmussen 

 

 


