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Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 
 
Vi viser til høringsnotat datert 25. september 2017 med høringsfrist 31. desember 2017.   
 
Brønnøysundregistrene har følgende kommentarer til saken: 
 
Til kap. 7 - Krav til registrering 
  
Departementet har foreslått at tros- og livssynssamfunnene må være registrert for blant annet å kunne søke om 
tilskudd. For å kunne bli registrert, er det foreslått at et samfunn må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å 
motta støtte. Det legges opp til at fylkesmennene skal vurdere om samfunnene oppfyller kravene til registrering. 
Vi forutsetter at det fortsatt er fylkesmennene som skal sende inn listene til Brønnøysundregistrene og at det 
derfor kun vil bli sendt inn lister fra samfunn som har rett til å motta tilskudd og dermed er registrert. Hvis 
alderskravet (15 år) skal sjekkes ved kontroll av medlemslistene, må det gjøres tilpasninger i dagens system.  
Siden kravene til samfunnene innskjerpes, gis mindre samfunn muligheten til å samordne seg organisatorisk 
eller danne sammenslutninger for å oppfylle kravene til å bli registrert. Disse må ha en felles instans som kan 
fremme søknad om registrering og kreve tilskudd. Vi forstår dette forslaget slik at 
samordningene/sammenslutningene da må sende inn en felles medlemsliste til kontroll og dermed fordele 
tilskuddet på de ulike samfunnene selv. Det vil forenkle prosessen hos Brønnøysundregistrene betydelig og 
man får færre medlemslister å kontrollere.  
 
I dag har er det to hovedsamfunn som har mange undermenigheter. Undermenighetene rapporterer inn til 
Brønnøysundregistrene på organisasjonsnummeret til hovedsamfunnet. I utgangspunktet skal det sendes inn 
en liste per organisasjonsnummer. I nåværende løsning får undermenighetene sende inn egne lister. Dette gjør 
at de får utbetalt tilskuddene direkte, og hovedsamfunnene slipper å fordele dette på den enkelte  
undermenighet. Brønnøysundregistrene har en del ekstra arbeid med disse listene, siden de legger opp til mer 
manuell kontroll. Med de kravene som er foreslått, antar vi at disse vil måtte organisere seg som en 
samordning/sammenslutning og dermed sende inn en felles liste per hovedsamfunn.  
 
Til pkt. 9.4 
 
Departementet foreslår å oppheve lovreguleringen av det kirkelige organet kirkelig fellesråd. 
Brønnøysundregistrene har ingen bemerkninger til departementets begrunnelse. Vi ønsker imidlertid å gjøre 
oppmerksom på de følger en slik lovendring vil medføre. 
 
Kun enheter med registreringsplikt og –rett kan registreres i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 4 og 
enhetsregisterforskriften § 8. Dersom kirkelig fellesråd opphører å være et lovpålagt fellesorgan for soknene, vil 
organet ikke lengre ha registreringsrett, og vil bli slettet fra Enhetsregisteret. Kirken må derfor forberede seg på 
å foreta flytting av ansatte som i dag sorterer under kirkelig fellesråd til de enkelte soknene eller til rettssubjektet 
Den norske kirke. 
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Til kap. 17  
 
I dag sender alle fylkesmenn i Norge inn medlemslister fra tros- og livssynssamfunn i deres fylke. 
Brønnøysundregistrene støtter forslaget om at en fylkesmann skal ha dette ansvaret. Dette vil være en 
forenkling i og med at man bare vil ha en part å forholde seg til, i tillegg til at denne fylkesmannen vil opparbeide 
seg god kompetanse på området. Det er viktig at man er tydelig i hvilke roller fylkesmannen skal ha i dette 
arbeidet.  
 
Til kap. 18 – Kontroll av medlemslister bør sikres på en enklere og bedre måte enn i dag ved at 
fylkesmennenes innsending til BR gjøres elektronisk i Altinn eller tilsvarende løsning 
 
Vi forstår det slik at det fortsatt er fylkesmennene som skal sende inn lister til Brønnøysundregistrene. Ved at 
listene blir sendt via fylkesmenn, har man kontroll med at de ulike samfunnene oppfyller kravene til registrering, 
slik at man slipper å kontrollere samfunn som ikke har rett til å motta tilskudd. 
  
Hvis medlemslistene skal sendes inn elektronisk, burde de sendes inn som strukturerte data, slik at kontrollen 
blir mer effektiv og kan gjøres mest mulig automatisk. Kontrollen vil også kunne gjøres raskere enn i dag, siden 
det er en del manuell behandling av listene. 
   
Brønnøysundregistrene mener at hvis medlemslistene skal sendes inn elektronisk, så må alle listene sendes inn 
på en felles måte. I dag mottas disse listene både på minnepinner, papir, osv.  
 
Til kap. 18 og 14 -  Innsynstjeneste og bekreftelse av medlemskap 
 
I dag kan personer ringe Brønnøysundregistrene, angi sitt fødselsnummer og få tilsendt et brev per post med 
opplysninger om hvilke tros- og livssynssamfunn de er medlem i.  Det foreslås en innsynstjeneste i stedet for 
dagens avgivelsesløsning. Brønnøysundregistrene støtter dette forslaget. Fordelene ved en innsynstjeneste er 
at personer selv kan sjekke disse opplysningene, uten å ringe Brønnøysundregistrene. 
 
Til pkt. 18.4.3 
 
Departementet mener at ordningen med å avklare dobbeltmedlemskap er unødig byråkratisk og 
ressurskrevende. Departementet foreslår at ordningen med å avklare dobbeltmedlemskap burde forenkles 
betydelig ved at det for gjeldende år ikke utbetales tilskudd for medlemmer som står oppført som medlem i to 
eller flere samfunn. 
 
I dag kontrollerer Brønnøysundregistrene blant annet dobbeltmedlemskap og ugyldige fødselsnummer. Etter 
første kontrollrunde på våren mottar fylkesmennene feillister som sendes videre til samfunnene. Samfunnene 
har deretter en frist til å rette opp feilene, før det tas en ny kontrollrunde på høsten før tilskudd betales ut. 
Brønnøysundregistrene oppfatter de foreslåtte endringene dit hen at kontrollrunden på høsten faller bort og man 
får dermed ikke lenger mulighet til å rette opp feil i fødselsnummer og eventuelle dobbeltmedlemskap. Denne 
endringen er positiv og dette vil oppfordre samfunnene til å ha mer oppdaterte medlemsopplysninger, siden feil 
kan føre til at de ikke mottar støtte for disse medlemmene for inneværende år.  
 
Brønnøysundregistrene er positive til at det foreslås forenklinger for kontroll av medlemslister. Endringene vil 
legge bedre til rette for elektronisk behandling av disse sakene. Mens nye løsninger blir til, kan vi fortsatt gjøre 
den jobben som vi gjør i dag på vegne av Kulturdepartementet. Hvis Altinn eventuelt skal benyttes for 
innsending av medlemslister og en eventuell innsynstjeneste, er det viktig at Brønnøysundregistrene involveres 
nærmere i det forestående forskriftsarbeidet.  
 
Med hilsen 
BRØNNØYSUNDREGISTRENE  
 
 
Lars Peder Brekk Lise Andrea Dahl Karlsen 
diektør avdelingsdirektør 
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