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Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 

Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag, vil i forbindelse med høringen om Stålsettutvalgets 

innstilling, gjerne få bemerke: 

Til kapittel 18: Gravferdsforvaltning 

Vårt standpunkt er at gravferdsforvaltning i hovedsak skal skje i kommunal, offentlig regi. Inntil dette 

finner sted ønsker vi umiddelbart at de kirkelige fellesrådene utvides med representanter for alle tros- 

og livssynssamfunn som er registrert i kommunene og som er virksomme på stedet. 

En utvidelse av de kirkelige fellesrådene vil styrke kvaliteten i forvaltningen av gravsteder, og være et 

redskap for å ivareta gravferdslovens intensjon om at gravferd skal skje med respekt for den avdødes 

livssyn. Den norske kirke som i dag er enerådende på området, er ikke en livssynsåpen institusjon 

(dvs. åpen for andre trosretninger) og derfor må forvaltningsenheten omorganiseres for å oppfylle 

åpenhetskravet. 

 

Til kapittel 25: Medlemskap og telling av tilskuddsberettigede 

For at medlemsregisteret i Den norske kirke skal bli korrekt, må nåværende register slettes.   

De som ønsker å være medlem av Den norske kirke, må aktivt melde seg inn selv etter at nåværende 

register er slettet. 

Alle feiloppføringene som er avdekket etter at folkeregisteret ble lagt til grunn for revisjonen av 

kirkemedlemskapet krever en radikal opprydding. Skal det bli likestilte forhold mellom livssyns-

samfunnene når det gjelder den statlige tilskuddsordningen, må enhetlig medlemspraksis 

gjennomføres.  
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Medlemmer under 15 år med krav på statlig tilskudd 

Registrering av medlemmer som utløser tilskudd fra staten til tros- og livssynssamfunn må bli 

ensartet. Det må bli et krav at tilskudd bare gis til medlemmer over 15 år. 

Dåp av barn i kirken må opphøre som et selvstendig grunnlag for å registrere barna som fullverdige 

medlemmer av Den norske kirke. Til sammenligning kan hvem som helst delta i Human-Etisk 

Forbund sine navneseremonier, uten at deltakelsen automatisk utløser medlemskap for barna – med 

rett til statlig tilskudd. 

Human-Etisk Forbund tillater ikke medlemskap for barn under 15 år. Statlig tilskudd gis for  

barn under 15 år når foreldrene selv aktivt registrerer dem i forbundet. Men målet må være at 

tilskudd bare beregnes til personer over 15 år som selv aktivt har meldt seg inn i ulike tros-  

eller livssynssamfunn. 

Dette må da føre til: 

– medlemsregisteret til Den norske kirke må slettes 

– tidligere registrerte medlemmer i Den norske kirke må så selv aktivt melde seg inn i kirken igjen 

hvis de ønsker det 

– kirkelig dåp er ikke grunnlag for barns medlemskap i Den norske kirke – med rett til statlig 

tilskudd 

– Human-Etisk Forbund må slette alle barn under 15 år fra medlemsregisteret, med tilsvarende tap 

av statlige overføringer 

Likeså kan heller ikke barn registreres som tilskuddsberettigede medlemmer i Den norske kirke 

gjennom foreldres/passive foreldres medlemskap. 

Kravet tros- og livssynssamfunn må bli pålagt til å melde barn med rett til statlig tilskudd ut av 

medlemsregistre må være 15 år. Tros- og livssynssamfunn som melder barn med tilskudd ut først ved 

fylte 18 år, må endre sin praksis slik at det innføres ensartet praksis for alle. 

 

For øvrig slutter vi oss til uttalelsen Human-Etisk Forbund på nasjonalt plan har avgitt i brev  

av 23. mai 2013. 

 

 

Hamar, 29. juni 2013 

 

Vennlig hilsen styret for Human-Etisk Forbund,  

Hamar og omegn lokallag 

 

Siri W. Klausen, leder (s.) 


