
Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag
Avsender: Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag
Høringsinstans: Tros- og livssynsamfunn utenom 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

Viktig at alle tros- og/eller 
livssynssamfunn (heretter forkortet 
TOS) blir underlagt samme 
bestemmelser

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

Alle TOS må understøttes på lik 
linje, jfr. Gr.l. § 16

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

Viktig å definere hva et TOS er

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

Ingen barn skal automatisk regnes 
som tilhørig til noe TOS - aktiv 
innmelding må være regelen

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

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

Små TOS oppnår da de samme 
rettighetene som større

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)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Viktig for å sikre rettighetene til små 
samfunn som ellers ville ha falt 
utenfor

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)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Må være registrert for å kunne motta 
tilskudd, men vigselsretten bør 
avskaffes og obligatorisk sivil vigsel 
for alle innføres

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

Dette må også gjelde for Den 
norske kirke (Dnk), statlig 
overtakelse vil fremme/sikre 
likebehandling og redusere mulighet 
for ekstra kommunal finansiering til 
Dnk.

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

Dette må også gjelde for Dnk, og 
alle TOS må få et likt pr. hode-
tilskudd basert på antall medlemmer 
over 15 år, viktig å følge 
livssynsmessig lavalder.

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)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Uenig i premiss: Tilskudd må ha likt 
grunnlag for alle, også Dnk, og ta 
utgangspunkt i antall medlemmer i 
det enkelte TOS.

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)
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Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Bør fortsatt gjelde for kirkebygg fra 
før 1850. Spesielt verneverdige 
bygg bør sikres via annen 
finansieringsordning enn ordinære 
tilskudd til Dnk. Investeringer til 
kirkebygg bør generelt skje via den 
ordinære tildelingen, ikke som 
ekstratilskudd til Dnk, da må i så fall 
andre TOS kompenseres 
tilsvarende.

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

Uenig i premiss: Dnk bør ikke lenger 
utføre oppgaver på vegne av det 
offentlige, disse oppgavene bør 
overføres til – nettopp - det 
offentlige.

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

Uenig i premiss: Vi mener at Dnk 
ikke lenger skal ha noen slik særlig 
stilling.

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

Tillegg: stater som «Norge ikke 
samhandler eller har diplomatiske 
forbindelser med» ….. «og som ikke 
respekterer….osv.»
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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
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Alle særskilte bestemmelser om Dnk 
må tas ut av loven, men det bør tas 
inn bestemmelser om inntil 5 års 
overgangsordninger for Dnk slik at 
Dnk får tilstrekkelig tid til omstilling.

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
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○ Ingen oppfatning
Eventuell kommentar

Dette sikrer indre selvstyre i Dnk, 
men det er unødvendig å presisere 
Kirkemøtet: hvilke/t kirkelig/e 
organ/er som skal avgjøre Dnks 
indre organisering er en oppgave 
som må overlates til Dnk, da dette 
gjelder Dnks virksomhet og 
medlemmer.

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

Forbehold: Det må først og fremst 
være BRUK av kirkebygg som 
avgjøres av Dnks egne organer 
(Dnk må selv avgjøre hvilke). Evt. 
bygging av nye kirker må finansieres 
av Dnk selv og ikke få innvirkning på 
kommunale budsjetter.

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
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Dette angår Dnks virksomhet og må 
derfor avgjøres av Dnk selv, det 
sikrer også kirkelig selvstyre. Se 
også kommentar til nr. 19 om 
kirkelig/e organ/er: uvesentlig om 
det er Kirkemøtet eller annet kirkelig 
organ som avgjør dette.

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

Dette handler nok en gang kirkelig 
selvstyre, evt økt selvfinansiering 
må avgjøres av Dnk selv 
(unødvendig presisering om 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0577
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0580
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec10
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0576


Kirkemøtet).

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

Viktig ledd i selvstendiggjøring av 
Dnk

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)

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

Se tidligere: Staten skal overta for å 
sikre likebehandling, dette gjør også 
finansieringen enklere: betydelig 
reduksjon av kommunal 
saksbehandling.

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

Vi ønsker obligatorisk sivil vigsel for 
alle - med eventuell seremoni i 
ønsket TOS i tillegg

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

Dette må overføres til kommunene, i 
likhet med andre oppgaver Dnk hittil 
har utført for alle: overføring til 
offentlige instanser/ kommunene.

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

Som sekundærstandpunkt: ja, men 
primært bør all gravplassforvaltning 
overføres til kommunene.

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

Følger av tidligere svar og 
kommentarer om 
gravplassforvaltning.

Kommentarer
Generell kommentar: Vi stiller oss bak prinsippene og vurderingene gitt i Human-Etisk Forbunds (HEF) sentrale 
høringssvar, inkludert problematisering av begrepet «folkekirke». Hvorvidt Dnk skal forbli «en demokratisk og 
landsdekkende evangelisk/luthersk folkekirke» kan ikke vedtas i en lovtekst, men er en utvikling som Dnk selv eventuelt 
må sørge for. Også Dnks indre organisering både sentralt og lokalt er spørsmål som angår Dnk – dvs. dette må kirkelige 
organer selv avgjøre, og bør derfor ikke spesifiseres i loven. Dette inkluderer makt-, myndighets- og oppgavefordeling 
mellom sentrale og lokale kirkelige organer. Det primære med en ny, felles lov for alle TOS må være at den nye loven 
nettopp sikrer likestilling mellom alle TOS, samt økonomisk og annen likebehandling av alle TOS – inkl. Dnk, som må 
behandles som de andre TOS. Reell likebehandling forutsetter at ingen særbehandles, derfor må alle særbestemmelser 
om Dnk tas ut av loven (med unntak av nødvendige overgangsordninger for Dnk), motsatt av hva KUD legger opp til i 
høringsnotatet og i skjemaet. I grunnlovsvedtaket av 2012 er det tatt viktige skritt i retning av livsynslikestilling, en videre 
likestilling og likebehandling må sikres i den nye loven, både økonomisk og ellers.
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