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Høringsuttalelse til Det Kongelige Kulturdepartement,

Høringsnotat 25. september 2017: Forslag til ny lov om tros- og

livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Samfundet er oruanisert som eget trossamfunn med egne menigheter i Kristiansand og

Eigersund. Navnet på menigheten i Kristiansand er "Menigheten Samfundet Kristiansand" og

navnet på menigheten i Eigersund er "Menigheten Samfundet Egersund". Samfundet ble

organisert som eget trossamfunn i 1890.

6. Grunnlag, rammer og mål for rettslig regulering og finansiering av tros-

og livssynssamfunn
I avsnitt 6.3.1 står det blant annet at staten må veie ulike rettigheter 02 interesser mot

hverandre i utforminuen av regelverk for tros- og livssynssamfunn, og i annen relevant

lovgivning, men terskelen for inngrep i tros- og livssvnsfriheten skal være hav (s. 50).

I første avsnitt på side 53 står det blant annet: Flertallet pekte dessuten på at offendige midler

kan bli brukt til æfinansiere, og denned legitimere, holdninger og praksis som oppfattes

problematisk. Dette ifolge flertallet, at det bør være visse grenser Jbr stotteverdig

virksomhet, men.flertallet fremholdt at staten i et åpent og pluralistisk samfitnn ikke fullt ut

kan sikre at offentlige midler ikke blir anvendt til ulike forhold og aktiviteter som det vil være

delte meninger om.

Menigheten Samfundet er enig i dette. Det kan likevel virke som om flere av forslagene som

er nevnt i "Forslaget til ny lov om tros- og livssynssarnfunn" går imot det som hcr er sitert, og

vi vil konkretisere hva vi mener i punktene som kommer under.

15. Vilkår for tilskudd
I departementets vurderinuer til pkt 15.2.4 ber departementet særskilt om horingsinstansenes
synspunkter på utformingen av verdivilkår for tilskudd.
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Flere steder under dette punktet står det om "bams interesser og rettigheter" og "brudd på
diskrimineringslovgivningen".

Menigheten Samfundet mener også det er viktig å ha oppmerksomhet på barns interesser og
rettigheter, og vi mener at barna bør få en god, kristen oppdragelse. Men hva som må
vektlegges for å gi bam en god oppdragelse, vil det alltid være delte meninger om.

Det står f.eks. på side 144 i Høringsnotatet, at det er det rådende moralsyn i landet som skal
ligge til grunn for vurderingen av vår menighets lære. Det rådende moralsyn fierner seg mer
og mer fra det moralsyn som har vært rådende i den evangelisk-lutherske kirke i Norge, og
som vi holder fast ved. Som eksempel kan nevnes de dramatiske endringene som er gjort i
lovverket når det gjelder ekteskap og samliv.

I EMK lates religionsfriheten fram som viktig. I artikkel 9 (horingsnotatet s. 45) står det at vi
har frihet til å gi uttrykk for vår religion ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.
Menigheten Samfundet oppfatter at lovforslaget som foreligger innsnevrer religionsfriheten.

18.4.6 Særlig om barn
På side 168 i Høringsnotatet står det:

Departementet ber om horingsinstansenes innspill på om det hør innfores en
hestemmelse i den nye trossamfzinnsloven om samtykke fra barn som er filt 12 år for
inn- og utmelding i tros- og livssvnssamfitnn.

Vi mener barn som er 12 år gamle, bor få slippe å gi samtykke for inn- og utmelding i tros- og
livssynssamfunn. Det er foreldrenes ansvar, og barn som er 12 år, forstår ikke rekkevidden av
hva det betyr å være medlem eller ikke.

19.3 Departementets vurderinger (Vigselsmyndighet)
Under pkt 19.3.2 Registrering og medlemstall som vilkår for vigselsrett, skriver departementet
bl.a.:

1kapatel 7Jøreslår departementet at tros- og livssynssamfinn må være registrert.for å
kunne.la vigselsrett. For å bli registrert må tms- og livs.synssamfunnet etter forslaget
være.fast organisert og ha minst 500 tdskuddstellende medlemmer over 15 år .11også
kapittel 18 om medlemskap og tilhørighet.

Menigheten Samfundet har vært organiscrt som eget trossamfunn siden 1890 med menigheter
i Kristiansand og Egersund. Menighetenc har hatt vigselsrett siden da. Siden det totale

medlemstallet i menigheten i Egersund ikke er mer enn ca. 420, vil denne menigheten miste
vigselsretten pga medlemstallet. Dette mener vi er urimelic.

Da menigheten i Egersund ble stiftet og fikk vigselsrett, var medlemstallet omtrent 200.

Menigheten Samfundet legger også merke til at Stålsett- utvalget foreslår en grense på 100
medlemmer. Det er i følge vår oppfatning en riktigere grense.

For Menigheten Samfundet
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