Kort fortalt

Kirkeministeriets forvaltning af
Trossamfundsregistret
Konklusion
Kirkeministeriet har ikke forvaltet Trossamfundsregistret tilfredsstillende. Konsekvensen er, at registret
ikke i tilstrækkelig grad bidrager til trossamfundslovens formål om at sikre større åbenhed og gennemsigtighed om trossamfundenes økonomi og organisation.

Statsrevisorerne udtaler
”Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret har
ikke i tilstrækkelig grad tilgodeset registrets formål, som er at
skabe større indsigt i trossamfundenes økonomi og organisation.
Trossamfundsregistrets oplysninger er fejlbehæftede og mangelfulde. Det finder Statsrevisorerne utilfredsstillende”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen
• Trossamfundsregistret indeholder ikke alle de lovpligtige oplysninger.
• Kirkeministeriet har ikke fulgt tilstrækkeligt op på de
anerkendte trossamfund og menigheder, som ikke indberetter de korrekte oplysninger til Trossamfundsregistret.

Kirkeministeriet blev med trossamfundsloven forpligtet
til dels at oprette og drive et digitalt trossamfundsregister,
dels at kontrollere, at anerkendte trossamfund og menigheder indberetter de lovpligtige oplysninger til registret.
Undersøgelsen viser, at 23 ud af 417 trossamfund og menigheder mangler at indberette et årsregnskab for 2020 på revisionstidspunktet. Gennemgangen af årsregnskaberne viser endvidere, at 175 årsregnskaber ikke lever op til kravene i årsregnskabsloven og/eller kravene vedrørende oplysning om donationer.
Fordeling af trossamfund og menigheder i forhold til overholdelse af formkravene i de indberettede årsregnskaber for
2020

80

23

Har ikke indberettet årsregnskab
Årsregnskaber, hvor formkrav er opfyldt
Har fejl i donationsoplysninger

49

Baggrund og formål med undersøgelsen
Denne beretning handler om, hvorvidt Kirkeministeriet
forvalter Trossamfundsregistret tilfredsstillende.
Den 1. januar 2018 trådte lov om trossamfund uden for folkekirken i kraft. Loven samlede og tydeliggjorde trossamfundenes rettigheder og pligter i én lov. Formålet med loven var bl.a. at skabe større åbenhed og gennemsigtighed
om trossamfundenes økonomi og organisation. Med loven
blev der desuden indført et lovfæstet tilsyn med de anerkendte trossamfund og en direkte hjemmel for kirkeministeren til at tilbagekalde et trossamfunds anerkendelse,
hvis betingelserne for anerkendelsen ikke er overholdt.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.
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Har fejl i forhold til kravene i årsregnskabsloven
Har både fejl i donationsoplysninger og i forhold
til kravene i årsregnskabsloven

Det fremgår af figuren, at 80 årsregnskaber både har fejl i
donationsoplysninger og i forhold til årsregnskabslovens
krav, mens 49 kun har fejl i forhold til kravene i årsregnskabsloven, og 46 kun har fejl i donationsoplysninger. Der
er samlet set 198 ud af de 417 trossamfund og menigheder,
som har mangler i én eller flere af de lovpligtige oplysninger, hvilket svarer til 47 %.

