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NOU 2013:1 HØRINGSSVAR  

Syvendedags Adventistsamfunnet takker for muligheten til å gi et høringssvar til NOU 

2013 1 Det livssynsåpne samfunn. Våre svar er ordnet etter de konkrete forslag til 

lovendringer som fremkommer i utredningens kapittel 27-30. Overskriftene i 

høringssvaret korresponderer til utredningens overskrifter. 

27.1 Lovparagrafer i lov om trudomssamfunn og ymist anna som ikke 

foreslås videreført i ny lov 

Adventistsamfunnet er enig i utvalgets forslag om ikke å videreføre følgende paragrafer 

fra Lov om trudomssamfunn og ymist anna: §§ 1, 2, 4, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27 og 

29. 

27.2 Lovparagrafer i lov om om trudomssamfunn og ymist anna som 

foreslås overflyttet til andre lover 

Adventistsamfunnet er enig i utvalgets forslag om å overføre § 18 til gravferdsloven. 

28.1 Gjennomgang av behov for endring av lover 

Barnelova 

Adventistsamfunnet er enig i utvalgets forslag om å endre § 32 andre ledd i barnelova til 

å lyde:  

Foreldra melder barn inn i og ut av tros- og livssynssamfunn fram til barnet har 

fylt 15 år. Barn som har fylt 12 år, må gi skriftlig samtykke til inn- eller 

utmeldinga. 

Etter vår mening er det klokt å lovfeste barnets rett til selv å være delaktig i beslutninger 

om inn- eller utmelding av trossamfunn gjennom bestemmelsen om skriftlig samtykke 

fra fylte 12 år. 

Utvalget foreslår også å vurdere om tilsvarende skriftlig samtykke også bør gjelde for 

valg av skole for barn fra fylte 12 år. Adventistsamfunnet er positiv til at en slik 

bestemmelse tas inn i barnelova. 
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Ekteskapsloven 

Dersom representanter for tros- og livssynssamfunnenes rett til å utføre vigsler 

beholdes, slik utvalgets mindretall foreslår, mener Adventistsamfunnet at vigsleres 

reservasjonsrett må beholdes slik det uttrykkes i dagens ekteskapslov § 13. 

Dersom reservasjonsretten ikke videreføres som i dag, vil Adventistsamfunnet støtte 

utvalgets flertallsforslag at ekteskapslovens § 12 a utgår. 

Grunnskoleloven 

Adventistsamfunnet ønsker at antallet dager med rett til fri i forbindelse med feiring av 

andre religiøse høytider enn de offisielt fastsatte fridager, økes til flere enn de to dagene 

som nevnt i forslaget til ny § 3-13 i grunnskoleloven. Se vår argumentasjon i avsnittet 

om universitets- og høyskoleloven. 

Universitetes- og høyskoleloven 

Adventistsamfunnet ønsker at antallet dager med rett til fri i forbindelse med feiring av 

andre religiøse høytider enn de offisielt fastsatte fridager, økes til flere enn de to dagene 

som nevnt i forslaget til ny § 4-5a i universitets- og høyskoleloven. 

Forslaget til ny § 4-5a i universitets- og høyskoleloven berører et punkt som er svært 

aktuelt og viktig for medlemmer av Syvendedags Adventistsamfunnet. Det vesentlige 

punktet for Adventistsamfunnets medlemmer, som helligholder sabbaten hver lørdag, er 

at det enkelte studiested må ha en forpliktelse til å tilrettelegge eksamenskalenderen slik 

at studentene får tatt sine eksamener ved semesterslutt og at deres eksamener ikke blir 

lagt til en lørdag. 

Adventister som studerer ved NTNU, har tatt opp det de mente var diskriminering fra 

NTNUs side, i en sak med Likestillings- og diskrimineringsombudet (ref.: 12/144) og 

deretter Likestillings- og diskrimineringsnemnda (ref.: 36/2012). Konklusjonen i begge 

instanser var at NTNU ikke bryter diskrimineringsloven fordi studentene får gyldig 

forfall til eksamen som legges til sabbaten (lørdag) og gis anledning til å ta utsatt prøve 

(kont). Studentene må nå innrette seg etter dette, men det er en svært ugunstig ordning. 

Vi ber derfor om at dette hensynet blir tatt med ved utarbeiding av ny § 4-5a i 

universitets-og høyskoleloven. 

Arbeidsmiljøloven 

Adventistsamfunnet ønsker at antallet dager med rett til fri i forbindelse med feiring av 

andre religiøse høytider enn de offisielt fastsatte fridager, økes til flere enn de to dagene 

som nevnt i forslaget til ny § 12-15 i arbeidsmiljøloven. 

30 Lov om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

Kapittel 1 

Adventistsamfunnet støtter forslaget til kapittel 1. 

Kapittel 2 

Adventistsamfunnet støtter mindretallets (Breistein, Haugland, Hompland, Melby, 

Sandvig, Sultan og Tumidajewicz) tilråding at punkt fire ikke inneholder kravet om at: 

«Deltakelse i samfunnets styringsstruktur må være åpen for personer av begge kjønn.» 

Kapittel 3 

Vi slutter oss til høringssvaret fra Norges Kristne Råd og drøftingen av tema knyttet til 

finansieringsordningen for trossamfunn. 

I 2006 inviterte departementet til at personer som stod registrert som medlem både i et 

frikirkesamfunn og i Den norske kirke kunne melde tilbake til departementet dersom de 
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ønsket å stå medlemsført i Den norske kirke (Dnk). Den norske kirke fikk så melding 

om dette, uten at det trossamfunnet de også hadde stått som medlem i fikk tilsvarende 

melding. Den framgangsmåten departementet valgte å benytte for å forsøke å rydde opp 

i dobbetføringene i medlemsregisteret til Den norske kirke, var et brudd på 

bestemmelsene i Lov om trudomssamfunn og ymist ana § 9. Der heter det: «Den som vil 

melda seg ut or registerført trudomssamfunn eller or Den norske kyrkja, må anten møta 

fram sjølv eller senda skriftleg melding til presten eller forstandaren.» Forsøk på å 

rydde opp i denne saken har strandet ved at Datatilsynet har blokkert for å gi 

informasjon til trossamfunnene der disse personene ikke ønsket å stå som medlem, med 

begrunnelse i at dette er sensitiv informasjon. Her må departementet sørge for at det 

gjøres mulig å rydde opp i et forhold hvor trossamfunnene står fullstendig maktesløse til 

å rydde opp i sine medlemsregistre. 

Angående dobbeltregistreringer vil Adventistsamfunnet anføre at det bør gis klarere 

retningslinjer for dokumentasjon ved inn- og utmeldinger for å unngå at tilfeldig praksis 

i både Dnk og andre trossamfunn medfører at mennesker som ikke har noen tilknytning 

til trossamfunnet, på grunnlag av mer eller mindre summariske lister, blir oppført som 

medlemmer eller tilhørige i et trossamfunn. 

Adventistsamfunnet støtter forslaget om skriftlig samtykke fra barn over 12 år ved inn- 

og utmelding av trossamfunn. 

Adventistsamfunnet støtter ikke forslaget til § 3-2 siste ledd der trossamfunnene 

pålegges å sende brev til alle 15-åringer tilsluttet trossamfunnet. 

Kapittel 4 

Adventistsamfunnet støtter forslaget til kapittel 4. 

Kapittel 5 

Adventistsamfunnet støtter forslaget til kapittel 5. 

Kapittel 6 

Adventistsamfunnet støtter forslaget til kapittel 6. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 
Reidar J. Kvinge 

Unionsleder 


