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Høringsuttalelse til ny lov om tros- og livssynssamfunn – ”Ny trossamfunnslov” 
 
Det vises til Kulturdepartement (KUD) sine hjemmesider og høring om en ny helhetlig lov for 
tros- og livssynssamfunn. Kirkelige fellesråd er invitert som høringsinstanser. Hitra kirkelige 
fellesråd, Sør-Trøndelag, gir her sin uttalelse og tydeliggjør herved noen begrunnelser og 
hovedpunkter. 
 
Kategori: Lovens formål og medlemskapsspørsmål 
Hitra kirkelige fellesråd mener at Grunnlovens § §2, 4 og 16 bør tydeliggjøres i innledningen av 
- og danne grunntanken for utformingen av det nye lovforslaget. Vi mener at dette sammen 
med et eget kapittel om Den norske kirke, bedre vil understøtte grunnlovens §§ om vår 
statsform. I en verden av stadige forandringer, er det viktig at også ens egne verdier og 
kulturelle grunnlag videreføres i samfunnsutviklingen, samtidig som man ivaretar 
menneskerettighetene ift. tros- og livssynsfrihet. 
 
I en kommune der nær 25 % av befolkningen kommer fra et annet opprinnelsesland (fordelt på 
ca 70 nasjoner), er vår erfaring og tilbakemeldinger gitt fra innflyttere til landet, at nordmenn 
ikke er bevisste sin norske kultur og sine ”norske tros- og livssynsverdier”. Dvs. at innflyttere 
savner at nordmenn viser stolthet for egne verdier. Det kan bety at vi som nasjon ikke anser 
egne verdier som viktige (nok) å presentere? Dette kan ny lov om tro- og livssynssamfunn gjøre 
noe med og tydeliggjøre på en god måte. Jfr. også departementets egen uttalelse i kap. 7.2. i 
høringsnotatet. Vår forslag blir dermed: 
 
Formålet med loven er å understøtte Den norske kirke og andre tros- og 
livssynssamfunn. 
 
 
Kategori: Registrering og tilskudd 
Se også kommentarer om ny trossamfunnslov levert på Internett fra Hitra kirkelige fellesråd. 
 
 
Kategori: Den norske kirke 
Jamfør Grunnloven §2, §16 skal Den norske kirke ha en særskilt stilling og være landets 
folkekirke. Soknet – eller soknenes og fellesrådets samarbeid med kommunen (den lokale 
myndighet og andre institusjoner og organisasjoner lokalt) danner grunnlaget for at 
folkekirken skal bestå og utvikles videre. Jfr. også kirkens demokratiske organisering.  
 
a. Organisering 
En folkekirke bygges nedenfra, og en klar definering i ny trossamfunnslov av: Sognestruktur, 
fellesråd, inklusiv finansiering og drift, vil understøtte folkekirkens betydning i Grunnloven (jfr 
også departementets uttalelse i kap. 7.2.). 
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Det er ikke tilstrekkelig at Kirkemøtet tildeles oppgaven med organisering. Fellesrådet er 
opptatt av at utviklingen av Dnk må skje på en måte som bidrar til å holde fast ved kirkens 
lokale tilhørighet. Forslaget bør derfor si noe om hvordan lokal struktur skal ordnes. Det 
savnes at konkrete oppgaver som tilhører sognets organer beskrives, f.eks oppgaver som 
samsvarer med dagens §§ 9 og 14. De definerer heller ikke kommunenes ansvar iht § 15. Dette 
er svakheter ved forslaget.  
 
Kirkemøtet og sognet er eneste organer i kirken som er nevnt i lovforslaget. Verken 
fellesrådene eller bispedømmerådene og deres administrative rutiner, strukturer og forvaltning 
overfor sognene er nevnt. Det vil være naturlig at disse funksjonene fastsettes ved lov, all den 
tid Den norske kirke er, og skal være en folkekirke, jfr Grunnloven. 
 
Dagens ordning gjennom menighetsråd og fellesråd har bred støtte både i sognene og i 
Kirkemøtet. Ordningen med fellesråd er bl.a. med på å skape forutsigbare rammer, 
opprettholde økonomisk og administrativ kompetanse, ivareta arbeidsgiveransvaret, god 
eiendomsforvaltning og juridisk handleevne. I tillegg til kontakt med kommunen. Hitra 
kirkelige fellesråd mener derfor at dersom Dnk fortsatt skal være folkekirke, jfr Grunnloven § 
16, må organiseringen tydeliggjøres også i ny trossamfunnslov. 
 
b. Finansiering 
Hitra kirkelige fellesråd mener det er viktig at kommunenes finansielle ansvar fortsatt 
fastsettes ved lov. Kommunenes forhold til kirken i dag er både som trossamfunn og ikke minst 
som kulturinstitusjon. Dette forholdet må reguleres og konkretiseres. Vi mener det er svært 
sannsynlig at kommunen ikke vil engasjere seg i arbeidet med lokalkirken som i dag - 
kommunen har allerede mange oppgaver å finansiere - hvis staten alene skal finansiere Den 
norske kirke. 
 
Den norske kirke lokalt, soknene og fellesrådet, kan være en aktiv part i kommunens utvikling 
og bidra i ulike sektorer som kultur, omsorg – samt bidra til dialog med andre tros- og 
livssynssamfunn i samarbeid med andre aktører. Hitra kirkelige fellesråd mener derfor at 
kommunens finansielle ansvar fortsatt fastsettes ved lov. 
 
c. Kirkebygg 
En delt finansieringsmodell er viktig for en fortsatt lokalt forankret folkekirke. En utelukkende 
statlig finansiering vil uthule lokalt kirkedemokrati, også den enkelte kommunes forhold til 
kommunens kulturbygg som en kirke også er. Det er viktig at kirken er positivt lokalt forankret 
i kommunen. 
 
 
Avsluttende kommentar - Konklusjon 
Kirkemøtet i sin organisering og form oppfattes ikke som rett organ for strukturering av Den 
norske kirke. Kirkemøtet oppleves ikke som representativ for hele Den norske kirke generelt og 
soknet spesielt. Med bakgrunn i at Den norske kirke har en sentral plass i Grunnloven § 16 som 
folkekirke, håper Hitra kirkelige fellesråd at det legges til rette for prosesser som kan ivareta 
dette i det videre lovarbeidet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hege Terese Myhren 
kirkeverge 


