
Høringsuttalelse vedr. NOU 2013:1, Det livssynsåpne samfunn 
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Fra: NORME (Norsk Råd for misjon og Evangelisering) 
Til: Kulturdepartementet 

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering er en paraplyorganisasjon for 43 norske 

misjonsorganisasjoner og andre kristne organisasjoner med hovedaktivitet i Norge. På grasrotplan 

representerer NORME mellom 250 000 og 300 000 medlemmer. 

Vi vil takke utvalget (Tros- og livssynspolitisk utvalg) for en grundig jobb med utretningen NOU 

2013:1, hvis mål er å skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk. Som paraplyorganisasjon for 43 

misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn har NORME en god del synspunkt og tilbakemeldinger. Vi 

håper disse vil bli tatt med i det videre arbeidet med disse spørsmålene. 

Hovedtanker og prinsipper: NORME mener at både tittelen og grunnprinsippene i utretningen er 

gode. Trossamfunn og kristne organisasjoner har i de siste årene opplevd sterkere press og 

innskrenkninger i trosfriheten deres, og derfor setter vi pris på presiseringene om Tros- og 

livssynsfrihet for alle og ønsket om en støttende og aktiv tros- og livssynspolitikk. Men det er med en 

viss reservasjon vil gleder oss over prinsippene når vi ser hva som legges i enkelte av dem, og 

hvordan de settes opp mot hverandre. Enkelte steder finner vi også at utvalgets anbefalinger handler 

i strid med både prinsippene og ønsket om en støttende og aktiv politikk.  

Tilskuddsordninger for trossamfunn og organisasjoner, kap 23: Anbefalingen fra utvalget om å legge 

administreringen av tilskuddsordningen til en felles statlig ordning vil gjelde rundt halvparten av våre 

medlemsorganisasjoner/kirker. For enkelte av dem vil dette bety en betydelig avlastning av arbeid, 

mens for andre vil det bety merarbeid. Vi ser poenget med likebehandling her, men tror en slik 

ordning også vil bli krevende for fylkesadministrasjonene, eller den offentlige etaten som får denne 

oppgaven.  

Lovforslaget i 23.3.4 gir tre vilkår for at kirkesamfunn skal få statstilskudd. NORME støtter vilkårene.  

NORME er også enige i begrensningene som gis i 23.3.1.2; med forbud om krigspropaganda, rasehat, 

fiendskap og vold.  

Antallskrav til registrering av trossamfunn, 23.5.2.1: NORME mener antallet på 100 medlemmer er 

høyt, spesielt for nystartede menigheter og kirkesamfunn. Vi foreslår å bruke et minsteantall på 25 

medlemmer istedenfor 100. Utover det synes vi kriteriene er greie.  

I tillegg vil vi støtte Norges Kristne Råds forslag om at Tros- eller livssynssamfunn bør bli en egen 

organisasjonsform i i Brønnøysundregistrerne slik Dnks sokn og kirkelige fellesråd er.  

Trosbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner, kap. 22: NORME har stilt spørsmål ved at dette 

punktet er inkludert i NOU 2013:1. For dersom Barne- og ungdomsorganisasjoner skal behandles som 

små trossamfunn, så bør de ha samme rett som sine moderorganisasjoner til å stille krav til sine 

tillitsvalgte og ledere som bygger på kirkesamfunnets tro og lære for sine ansatte (jf. punkt 5.3 i NOU 

2013:1). Vi er svært kritiske til forslaget om at barne- og ungdomsorganisasjoner skal trues med å 

miste støtten fra Frifondsmidlene ved å definere (stigmatisere) dem som diskriminerende. Vi finner 

at det å legge press på trosbaserte ungdomsorganisasjoner til å ha en demokratisk struktur kan true 



trosfriheten for de samme ungdommene. Dersom trosbaserte ungdomsorganisasjoner må kutte i 

tilbudet for ungdom under 26 år, vil dette i realiteten virke mot hensikten om å trene ungdom i 

organisasjonsliv og ledelse. I tillegg går det mot prinsippet om trosfrihet for alle. Dersom trosbaserte 

barne- og ungdomsorganisasjoner ikke lenger anerkjennes for det de er og det de tror på, da er det i 

realiteten kun trosfrihet for de voksne i Norge. Moderorganisasjonene til barne- og 

ungdomsorganisasjonene har jo mulighet til å begrunne sine kriterier for ansettelse i 

kirkesamfunnets tro og lære.  

Dette forslaget strider også mot intensjonen i utredningen om å spesielt ivareta barn og unges 

trosfrihet: «Hensynet til barn er spesielt vektlagt i utredningen. Barn har tros- og livssynsfrihet på linje 

med voksne.» Det strider videre imot utredningens hovedanliggende: å skape «en aktivt støttende 

tros- og livssynspolitikk». Vi mener også det vil skape en uheldig forskjellsbehandling av barne- og 

ungdomsorganisasjoner, det motsatte av prinsippet om usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling på grunn av noens tros- eller livssynspraksis. En slik praksis vil også begrense 

barn og unges mulighet for tros- og religionsutførelse.    

Dersom ungdomsorganisasjonenes aktivitet i fremtiden må begrenses til frivillig aktivitet, vil dette 

lovverket i praksis sette en stopper for mye god trening i nettopp verdier som staten setter høyt; 

demokrati, organisasjonsutvikling og ledelse. De tusenvis av barn og unge som dette vil ramme (som 

medlemmer i de aktuelle organisasjonene) er selv innmeldt og deltagende, og bør selv få bestemme 

hvilken tro de skal inneha og praktisere. Slik vil også mangfoldet bli rammet.   

Inntekter fra spill og lotterier, kap. 22.3.9; NORME har tidligere, i samarbeid med Norges Kristne Råd 

jobbet for at grensen for smålotteriene skal økes. Mange av NORMEs medlemsorganisasjoner støtter 

humanitære og samfunnsnyttige formål i den fattige delen av verden gjennom disse lotteriene. 

NORME ønsker derfor at grensen for smålotterier skal dobles, til 300 000 NOK.  

Fradragsrett for gaver til visse frivillige organisasjoner, 22.3.8; NORME støtter ordningen om 

fradragsrett for gaver til trossamfunn og trosbaserte organisasjoner. NORME ønsker at ordningen 

skal gjelde for alle våre medlemsorganisasjoner, også dem som har stor virksomhet i utlandet (for 

eksempel bistands- og misjonsorganisasjonene). NORME ønsker også en økning i den øvre grensen 

på 12 000 NOK til 24 000 NOK.  

Vigsel, kap. 17: NORME støtter forslaget om å videreføre delegeringen av vigselsrett til registrerte 

trossamfunn. I punkt 17.6.2 drøfter utvalget om tros- og livssynssamfunnene fortsatt bør ha 

vigselsmyndighet. NORME vil støtte ekteskapslovens innstilling i NOU 1986, som bygger på folks 

ønsker. Å flytte vigselsmyndigheten til kun å gjelde dommere vil i tillegg bryte med prinsippet om en 

aktivt støttende politikk for tror og livssyn. NORME tror ikke at en felles statlig ordning er tjenlig for 

hverken ektepar, kirkesamfunnene eller staten. Vi tror dette vil by på lange køer for domstolene og 

de som skal administrere den sivile ekteskapsinngåelsen (offentlige organer som allerede er 

nedlesset i annet arbeid).  

NORME advarer mot en politikk som gir tros- og livssynssamfunn vigselsplikt. Vigselsplikt vil kunne 

skape vegring blant enkelte kirkesamfunn til å gjøre denne tjenesten på vegne av staten. Ethvert 

kirkesamfunn bør kunne velge om de vil vie personer som ikke står registrert som medlemmer hos 

dem, og som ikke naturlig identifiserer seg med trossamfunnets verdier. Vi mener ikke dette vil føre 

til diskriminering, da alle som ønsker å gifte seg og som oppfyller vilkårene for ekteskapsinngåelse, 



har flere alternativer å velge mellom, og de vil aldri komme i en situasjon hvor det ikke finnes 

myndighetspersoner som kan vie dem.         

Forslaget om å oppheve skillet mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn er vi usikre på. Dette 

på bakgrunn av tydeliggjøringen av vilkårene for registrering av trossamfunn. Men NORME vil ikke 

støtte forslaget om å kreve et minstetall på 500 medlemmer for å kunne ha rett til å foreta vigsler. Vi 

vil derfor anbefale at kirkesamfunnene fremdeles beholder sin vigselsrett, men ikke samtidig 

pålegges en vigselsplikt.  

Nektingsgrunner: NORME støtter forslaget om likebehandling av menn og kvinner ved praktiseringen 

av vigselsmyndighet. Ellers ønsker NORME å opprettholde de øvrige nektingsgrunnene, av 

samvittighetshensyn. Hvorfor skal ikke tros- og livssynssamfunn ha mulighet til å nekte å vie et par 

med teologisk begrunnelse, når regjeringen har bestemt at man skal nekte å la par vies med en 

økonomisk begrunnelse? (En person som gifter seg med en utenlandsk statsborger må vise til en viss 

inntekt for å få godkjent prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse).  

Reservasjonsrett for helsepersonell: Retten til å praktisere sin personlige tro, er også forankret i 

menneskerettighetserklæringen paragraf 18. Inkludert i «å praktisere» er alle sfærer av et persons 

liv; både jobb og privat. NORME mener retten for helsepersonell til å praktisere sin tro og 

overbevisning også må inkludere retten til å reservere seg fra enkeltoppgaver som andre kan 

gjennomføre. I Debatten om fastlegers rett til å reservere seg fra å henvise til abort finnes det ikke 

ett eneste eksempel på kvinner som ikke har fått sin ønskelige abort. Trosfriheten kan ikke 

ekskludere samvittighetsfriheten, som er en viktig del av en persons trossystem og religion. Vi mener 

derfor at reservasjonsretten bør vernes om og beskyttes ved lov.  

Religiøse symboler og plagg: Debatten om religiøse plagg har lett falt inn på sporet om hijab eller 

ikke, en sak som ikke er av primær betydning for NORME-medlemmene. Vi er enige i at religiøse 

symboler er en del av religionsutførelsen, og bør beskyttes av religions- og trosfriheten. Men vi stiller 

spørsmål ved et par av premissene i drøftingen av dette i utredningen. Vi tror ikke at alle som bruker 

hijab, nikab eller burka (evt. andre dekkende plagg) gjør dette av egen overbevisning. Mange kvinner 

mener det er kvinnekamp å forby slike plagg, mens andre mener det er kvinnekamp å la kvinnene 

beholde dem. I NORME jobber vi, både i Norge og på misjonsmarken, for kvinnenes rettigheter til 

selv å velge. Og vi tror dessverre ikke at alle kvinner og spesielt jenter, selv har valgt å ikle seg 

religiøse plagg. Vi tror ikke dette skal bekjempes med lovforbud eller påbud, men ved 

holdningskampanjer. Vi tror også at det er rett å beskytte uniformer som politi og militære uniformer 

mot tilleggs-plagg som fjerner uniformiteten i uniformene. Dermed vil vi være enige med 

kulturministeren om ikke å åpne for religiøse hodeplagg i politiet. (Kanskje også i tollvesenet, hvor 

det allerede er innført).   

Den norske kirke i særstilling: Mange av NORMEs medlemsorganisasjoner er kirkesamfunn eller 

organisasjoner som har lokale foreninger og menigheter i Norge. Flere av dem ville nok sette pris på 

at større grad av likebehandling mellom Den norske kirke og de andre trossamfunnene. Fremfor å 

frata Den norske kirke sine privilegier, vil NORME anbefale en likebehandling, hvor de andre tros- og 

livssynssamfunnene kan nyte godt av de samme ordningene som Den norske kirke har.   

 


