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Uttalelse til høring - NOU 2013:1 - Det livssynsåpne samfunn

Fra Kulturdepartementet har Fylkesmannen fått oversendt til uttalelse forslag til Det livssynsåpne
samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg. Utvalget
ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 25.06.10. Utvalget har foretatt en gjennomgang av statens
tros- og livssynspolitikk og er i mandatet bedt om å fremme forslag som kan bidra til å skape en
mer helhetlig politikk på feltet. Utvalget har vurdert og foreslår tiltak på en rekke områder.

Fylkesmannen i Rogaland uttaler seg kun til kapittel 17 om offentligrettsligefunksjoner, tros- og
livsssynssamfunnenes vigselsmyndighet og kapittel 23, vilkårfor støtte, sterlig ordning.

Kapittel17omoffendigrettslige funksjoner, tros- og livsssynssamfunnenes vigselsmyndighet

Prest eller forstander i et registrert trossamfunn har vigselsrett i kraft av sin funksjon eller stilling.
Hver enkelt prest eller forstander må imidlertid godkjennes av Fylkesmannen. I tillegg må
trossamfunnet ha vigselsritualer som er godkjent av Barne, ungdoms- og familiedirektoratet.

Utvalget har fremmet forslag om at det bør vurderes en overgang til sivil ekteskapsinngåelse som
generell ordning på bakgrunn av lik behandling for alle som ønsker å inngå ekteskap, sett på
bakgrunn av kjønn, erfaring med samlivsform, eller seksuell orientering. En løsning som vil kunne
ivareta disse hensynene er å fullføre skillet mellom ekteskapsinngåelse som en offentligrettslig
funksjon og de religiøse og livssynsbaserte livsfaseritualene. Dermed kan tros- og
livssynssamfunnenes og vigslernes frihet til å opprettholde sitt syn på ekteskapet ivaretas, samtidig
som adgangen til ekteskap ifølge ekteskapsloven bli likt ivaretatt for alle.

En annen mulighet som utvalget nevner er å stille strengere krav knyttet til delegering av
vigselsmyndighet til tros- og livsynssamfunnene, for eksempel at de nektingsgrunnene som i dag
ligger til grunn i ekteskapsloven, blir opphevet. Dermed vil det bare være de tros- og
livssynssamfunnene som vil akseptere å vie alle som kan få ekteskapstillatelse etter ekteskapsloven,
som kan få vigselsmyndighet.
Dette kan etter Fylkesmannens skjønn betraktes som et for strengt inngrep overfor tros- og
livssynssamfunnenes religions- og livssynsfrihet. I dagens situasjon ville det vært svært få
trossamfunn som da ville kunne få vigselsrett.



Utvalgetnevnerogsåmulighetenfor å opprettholdedagensordning,menmeden delegert
vigselsmyndighetog nektingsgrunnerregulerti § 13og arbeidegjennomdialogfor eventueltmer
likestiltevilkårovertid. Dettevil væreet standpunktsomvernerom vigslernesog trossamfunnenes
religionsfrihet,der en velgeren mergradvisog dialogpregettilnærmingtil eventuelleframtidige
endringer.

Fylkesmanneni Rogalandmenerat hensynettil denenkeltesvalgfrihetkan tilsien videreføringav
dagensordning.Detkan væreen fordelfor det enkeltepar å kunnevelgeden særlige
livssynsmessigeinnrammingeni tros-ellerlivssynssamfunn,utenat det er nødvendigmeden sivil
ekteskapsinngåelsei tillegg.En slikdobbelthandlingvil kunneopplevessomtungvint.

Kapittel23,vilkår for støtte, særlig ordning

Utvalgethar vurdertdagensordningfor tilskudd,registreringav trossamfunnog offentligrettslige
funksjoneri tros-og livssynssamfunn.Utvalgethar ogsådrøfteti hvilkenutstrekningdet kan eller
bør stillesvilkårfor økonomiskstøttetil tros-og livssynssamfunn.

Dagensordninger blantannetbasertpå tillit.Hvertår mottarFylkesmennenesøknadomkommunal
og statligtilskuddfra registrerteog uregistrertetros-og livssynssamfunnbasertpå medlemsantallet.
Tros-og livssynssamfunneneskal i forbindelsemedsøknadensendeinnregnskapog en korffattet
årsrapport.Fylkesmenneneskalføretilsynmedprest/forstanderfor registrertetrossamfunn,det
krevesikkeat det førestilsynmeduregistrertetrossamfunn.

Dagensordning,selvom deter mangefellesregler,beståri prinsippetav tre ordninger:en for
registrertetrossamfunn,en for uregistrertetrossamfunnog en for livsynssamfunn.Et hovedskille
mellomregistrerteog uregistrertetrossamfunnhar værtat det harblitt stilt strengerekravtil
registrertetrossamfunnenn til uregistrertetrossamfunnog at til gjengjeldharregistrerte
trossamfunnhatt flererettigheter.Det er i dagi praksissmåforskjelleri plikter,bortsettfra de
pliktenesomfølgerav forskjellennår det gjelderdelegertoffentligrettsligvigselsmyndighet.Det er
et annetantallskravfor å kvalifiserefor støttefor livssynssamfunnennfor å kvalifiseresomet
trossamfunn.

Fylkesmannenstøtterutvalgetsforslagomen ny fellesordningi formav ny lov for tros-og
livssynssamfunnmedsammerettigheterog plikter,slikat skilletmellomregistrerteoguregistrerte
trossamfunnikkevidereføresi ny ordning.

Fylkesmannenmenerat dagensordningmedutbetalingav tilskuddtil tros-og livssynssamfunnskal
opprettholdes,menvil foreslåen del endringer.

Det settesi dag få og svakekravtil tros-og livssynssamfunnsombetingelsefor å mottastøtte.
Spørsmåleter om det fortsattbør væreslik.Fylkesmannenmenerat det bør stillesstørrekravtil
årsrapporten.Idagkrevesdetkun at tros-og livssynssamfunnenesenderinnen kortfattet
årsrapport.Fylkesmannenmenerat det bør krevesmeropplysningerom hvilkeaktivitetersomer
gjennomførti åretsomer gått. IJustis-og politidepartementesrundskrivG-200/88av 12.desember
1988heterdet at:Etter trossamfunnsloven kreves vanligvis at et religiøst trossamfunn må værefast
organisert som en menighet som driver jevnlig møtevirksomhet og at menigheten har enfast
prest/forstander som er bosatt her i landet.

Fylkesmannenmenerat årsrapportenmå væreutfyllendeog inneholdemerinformasjonom de
aktiviteterog religiøsemøtersomer utførti året somer gått. I dagstillesdet alt for få kravtil
innholdeti årsrapporten,somfor mangetrossamfunner veldigkortfattet.Fylkesmannenmenerat
detkan avdekkesflerefeil ogmanglermedet tros-og livssynssamfunndersomen stillerstrengere
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krav til årsrapporten. Vi viser her til punkt 23.4.2( sd 342—350)som omhandler ytterligere
verdikrav til tros- og livsynssamfunn.

Fylkesmannen støtter utvalgets 3 forslag for avgrensning av tros- og livsynssamfunn som nevnt i
23.3.4Lovforslag.

Kort oppsummert:

For å få statstilskudd, må samfunnet oppfylle følgende vilkår:

Være basert på en felles oppfatning der mennesket ser seg selv i relasjon til en gud.
Være basert på felles forpliktende oppfatninger om menneskets plass i tilværelsen og holdning til

sentrale etiske spørsmål.
Ikke være dannet eller drives ut fra økonomisk egeninteresse, eller ha som hovedformål

humanitært virke, personlig selvutvikling, kulturell virksomhet eller politisk aktivitet.

Tora Aasland
Fylkesmann

Saksbehandler: Marie Bloch-Johnsen
Saksbehandlers telefon: 51 56 88 68
E-post: marie.bloch.johnsen@finro.no

Lone Merethe Solheim
Avdelingsdirektør
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