
Biskopen i Sør Hålogaland
Avsender: Biskopen i Sør Hålogaland
Høringsinstans: Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke
Ønsker å ta stilling til høringen: JA

Avgitte svar

Lovens formål og medlemskapsspørsmål

1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 6, 8, 18 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Det er svært vesentlig at loven 
gjennom dette sier at tros og 
livssynssamfunn er en viktig instans 
i samfunnet og derfor understøtter 
disse.

3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs 
tro eller et sekulært livssyn"

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Registrering og tilskudd

5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 
medlemmer som har fylt 15 år

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Det er forståelig at det bør være en 
grense for hvor få medlemmer som 
skal til for at et tros og 
livssynssamfunn kan etableres. Men 
biskopen i Sør Hålogaland mener at 
tallet 500 er for høyt, det vil særlig 
gå ut over de kristne 
trossamfunnene som er registrert 
som lokale enkelttrossamfunn og 
som har teologiske grunner for at de 
vil være lokalt selvstendige. Disse 
trossamfunnene har lang tradisjon i 
vårt land, og det vil være uheldig om 
deres innsats i lokalmiljøene skal 
forringes, eller at de ikke skal 
oppleve seg ivaretatt av loven. 100 
medlemmer foreslås som grense

6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se svar spm 5

7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 
og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den 
norske kirke

jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i 
samfunnet over 15 år

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i 
samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Dette er noe viktig i forhold til 
likebehandlingen mellom tros og 
livssynssamfunnene, men det vil 
også være forhold som tilsier at 
dette ikke kan være en absolutt 
måte å regne ut satsen på.

12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Kirkebygg fra før 1900 er historisk 
viktige bygg som har betydning for 
flere enn medlemmene av Den 
norske kirke, og bør derfor holdes 
utenfor beregningsgrunnlaget. Dette 
bør også gjelde kirkebygg av 
samme alder knyttet til andre 
trossamfunn.

13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Den norske kirke har særskilte 
oppgaver knyttet til historie, kulturell 
forankring, religionsdialog, ansvar i 
forbindelse med regionale og 
nasjonale ulykker og katastrofer I 
tillegg har Den norske kirke 
oppgaver knyttet til markeringer av 
samfunnsmessig art. Dette bør ikke 
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inngå i reguleringsgrunnlaget.

15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til 
tros- og livssynsfrihet

jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn 
med virksomheten

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Den norske kirke

18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget 
kapittel i den nye trossamfunnsloven

jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
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○ Ingen oppfatning
Eventuell kommentar

Den norske kirkes egenart som 
folkekirke definert i Grunnloven 
tilsier at den bør ha et eget kapittel i 
Den nye loven. Det samme gjør Den 
norske kirkes historie i samfunnet og 
det høye antall medlemmer i forhold 
til folketallet i landet.

19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig 
inndeling, kirkelige organer og valg til disse

jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Dette er svært viktig. Hele 
reformprosessen i Den norske kirke 
har hatt som mål at kirken skulle bli 
selvstendig og selv avgjøre sin 
organisering og inndeling. Både i 
forhold til Den norske kirkes ( 
Kirkemøtets) tidligere vedtak om 
dette og i forhold til likebehandling 
med de andre tros og 
livssynssamfunnene bør det være 
trossamfunnet selv som her avgjør.

20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Når Den norske kirke nå er blitt en 
selvstendig folkekirke vil det være 
viktig at kirken selv har ansvar for 
hvor det skal være kirkebygg.

21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, 
forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
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○ Ingen oppfatning
Eventuell kommentar

22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Ved å overlate avgjørelsen av 
medlemsavgift til Kirkemøtet griper 
loven inn i forutsetningen som 
Grunnloven gir om at Den norske 
kirke skal understøttes av staten. 
Når det skal være en offentlig 
finansiering av Den norske kirke bør 
det ikke åpnes for at Kirkemøtet kan 
bestemme noe annet.

23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Det er svært viktig at soknet som 
geografisk og rettslig størrelse 
opprettholdes. Det sikrer at Den 
norske kirke forblir landsdekkende, 
og at medlemsskap er knyttet til det 
geografisk bestemte soknet, ingen 
kategorial størrelse. Det er i det 
lokale soknet kirkens virksomhet 
skjer, og soknet som grunnenhet er 
helt avgjørende. Biskopen i Sør 
Hålogaland ser det også som 
positivt at lovforslaget understreker 
at det i hvert bispedømmet fortsatt 
skal være en en biskop, i prostiet en 
prost og i soknet en prest. Dette vil 
føre videre at Den norske kirke 
ledes gjennom valgte råd og 
gjennom embete, og slik sikre den 
lutherske forståelsen av kirkens 
ledelse. Samtidig sikrer det soknet 
den geistlige betjening som er 
nødvendig.

24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom 
staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for 
finansiering av den lokale kirke?

jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

○ a) Dagens økonomiske 
oppgavefordeling mellom 
staten og kommunene føres 
videre.
◉ b) Staten skal overta det 
ansvaret kommunene i dag 
har for finansiering av den 
lokale kirke.

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Dette er et svært viktig anliggende i 
høringen, og biskopen i Sør 
Hålogaland ser at en endring slik 
punkt b fører til vil ha store 
konsekvenser. Når dette likevel 
støttes er det fordi det er viktig at 
Den norske kirke selv kan 
bestemme sin organisering, og ikke 
være bundet til å organiseres i 
forhold til kommunestrukturen. Det 
vil også være viktig å ha mulighet til 
å organisere seg ulikt på forskjellige 
steder i landet. Den norske kirke i 
Sør Hålogaland kan ha behov for å 
organiseres annerledes enn i Oslo 
for eksempel Samtidig ser 
høringsinstansen det alvorlige i at 
den lokale tilknytning til kommunene 
blir brutt, men denne må søkes å 
beholdes på andre måter. Det er 
også et poeng at kommunene gir 
ulik støtte til Den norske kirke, og en 
statlig finansiering vil kunne jevne 
dette ut. Også i forhold til 
likebehandling med de andre tros og 
livssynssamfunnene vil det være rett 
med statlig finansiering.

Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i 
ekteskapsloven §§ 12 og 13.

jf. kap. 19
forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 
22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret 
til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Det bør fortsatt være slik at 
kommunene og Den norske kirke 
må være enige om overføring av 
gravplassansvaret .

28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte 
fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Kommentarer
Biskopen i Sør Hålogaland takker for det grundige arbeidet som fremkommer i lovforslaget. Spesielt vil jeg nevne det 
positive syn på tro og livssynssamfunn som ligger til grunn for lovforslaget, og som vi så tydelig begrunnet i 
Stålsettutvalgets rapport. Det er viktig at dette føres videre, og at tros og livssynssamfunn sees på som stabiliserende og 
utviklende både for enkeltpersoner og fellesskap i vårt land, og som vesentlig for menneskets livskår. Derfor er det svært 
positivt at lovforslaget følger opp med en offentlig understøttelse av Den norske kirke. Dersom Den norske kirke skal 
være landsdekkende vil dette være helt nødvendig. Det vil ikke hindre at menighetene også selv kan arbeide med sin 
økonomi og oppfordre til mer direkte støtte fra medlemmene: men dette må være tillegg til offentlig støtte. Med dette 
lovforslaget fullføres noe av den reformprosessen som har skjedd i Den norske kirke gjennom mange år, og Den norske 
kirke tilføres rett til selv å kunne bestemme sin organisering. Dette ser jeg som naturlig og nødvendig når Den norske 
kirke nå er skilt fra staten. Nå er det viktig å få til en organisering som gir best mulig uttelling for det direkte lokale 
kirkelige arbeid, og til en organisering som kan være minst mulig byråkratisk. Derfor er det nødvendig å kunne se fritt på 
organiseringen. Jeg har tiltro til at det demokratisk valgte Kirkemøtet vil kunne ta kloke og samlende avgjørelser her. 
Også i forhold til likebehandling med de andre tros og livssynssamfunnene er det nødvendig at Den norske kirke avgjør 
sin organisering selv.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec22
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec22

