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Høringsbrev - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven)

Fredrikstad Bystyret behandlet forslaget i møte den 7.desember 2017, saksnr. 2017/16541, 
og vedtok følgende uttalelse:

Finansieringsansvar 
Fredrikstad kommune anbefaler å videreføre dagens finansieringsansvar. En eventuell 
endring kan svekke kirkens rolle i lokalsamfunnet, samarbeidet med lokal frivillighet og 
kommunens øvrige tjenester.  

Oppgavefordelingen mellom staten og kommunene bør derfor være omtrent som i dag. I 
praksis betyr dette at de kommunale finansieringsoppgavene overfor kirken fortsatt vil være 
innrettet mot kirkebyggene, og de kirkelige stillingene som trengs for at kirkebygget kan 
benyttes til sitt formål. Dette gjelder i første rekke til gudstjenester og kirkelige handlinger 
(dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd). Det er denne delen av kirkens virksomhet som 
lokalsamfunnet og senere kommunene historisk har hatt ansvaret for. 

Andre trossamfunn
Fredrikstad kommune er positiv til at det utarbeides en statlig sats når det gjelder 
finansieringsansvaret for andre trossamfunn og at det settes en grense på minimum 500 
medlemmer over 15 for å få tilskudd. Fredrikstad kommune forutsetter at uttrekket for å 
finansiere dette, tilsvarer det kommunene direkte bruker til formålet siden det er marginale 
administrative kostnader i håndteringen av denne oppgaven. 

Kirkelig fellesråd
Fredrikstad kommune mener at departementets syn er fornuftig. Kirkemøtet er nærmere til å 
vurdere og bestemme den lokale kirkes organisering. 

Finansieringsansvar for kirkebygg
Mange kirker er viktige kultur- og identitetsmarkører i lokalsamfunnene. Så lenge det er 
kommunene som har ansvar for kirkebyggene, må utgifter til nødvendig vedlikehold 
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prioriteres opp mot andre sektorers behov. Utfordringen blir da om kommunene anser at 
verdien ved å ha lokaldemokratisk kontroll over verneverdige kirkebygg overstiger utgiftene 
og risikoen man pådrar seg ved å ha dette ansvaret. Fredrikstad kommune mener det er 
fornuftig at ansvaret for vedlikehold og rehabilitering av verneverdige kirkebygg løftes vekk 
fra kommunen.

Ansvaret for gravplassdrift og gravferdsforvaltning
Departementet har kommet til at gjeldende ordning i hovedsak bør videreføres slik at 
oppgaven med å forvalte gravplassene fortsatt bør ivaretas av Den norske kirke lokalt som 
lovens normalordning. Departementet mener videre at det bør gis et tydeligere rettslig 
grunnlag for at kommunen kan overta drifts- og forvaltningsansvaret når kommunen ønsker 
det, og forholdene ligger til rette for det. Fredrikstad kommune støtter dette forslaget.  

Når det gjelder regional gravplassmyndighet, kan sentralisering av oppgavene til ett 
fylkesmannsembete føre til at avstanden til gravplassforvaltningen lokalt blir større. 
Gravplassforvaltningen er preget av lokale forhold og tradisjoner, ofte forbundet med sterke 
følelser. Etter departementets syn vil det derfor være viktig at en overordnet klage- og 
godkjenningsmyndighet kan utøves med tilstrekkelig innsikt i lokale forhold.  Fredrikstad 
kommune er enig i dette synspunktet. Dette hensynet bør tillegges vekt i vurderingene 
videre.  

Økonomiske konsekvenser 
Fredrikstad kommune forutsetter at kommunene ikke taper på endringene som 
departementet til slutt legger til grunn for revisjonen av lovgivningen. 
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