
Orkanger menighetsråd
Avsender: Orkanger menighetsråd
Høringsinstans: Menighetsråd
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

Orkanger menighetsråd støtter 
forslaget om å begrense 
lovgivningen om Den norske Kirke til 
en ren rammelov. Dette er i tråd 
med forutsetningene for den 
selvstendiggjøringen av DnK som 
trådte i kraft i 2017, både fra statens 
og Den norske Kirkes side. Om de 
nye bestemmelsene skal plasseres i 
den eksisterende kirkeloven eller tas 
inn i en felles trossamfunnslov, er i 
første rekke et lovteknisk spørsmål. 
Vi har merket oss at departementet 
legger vekt på hensynet til likestilling 
med andre tros- og 
livssynssamfunn. Så tydelige som 
forskjellene likevel blir i 
departementets forslag til lov, er vi i 
tvil om dette hensynet kan ha særlig 
vekt. Loven inneholder 2 paragrafer 
som gjelder for alle tros- og 
livssynssamfunn, ett kapittel med 5 
paragrafer som ikke gjelder for Den 
norske kirke og ett kapittel med 9 
paragrafer som bare gjelder for Den 
norske kirke. Slik loven framstår, blir 
forskjellene i regulering vel så 
synbare som om man hadde beholdt 
en egen lov for Den norske kirke.

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec18
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0562
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0562


○ Uenig
Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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

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)

Velg et alternativ

○ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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

Vi er skeptiske til departementets 
forslag om en minstegrense på 500 
medlemmer for registrering og rett til 
støtte for tros- og livssynssamfunn. 
Forslaget vil fjerne støtten til svært 
mange av de trossamfunn som i dag 
får støtte. Vi oppfatter det slik at 
departementet slutter opp om 
Stålsett-utvalgets prinsipielle 
synspunkter om betydningen av et 
livssynsåpent samfunn med rom for 
et religiøst mangfold. Men 
departementets forslag bryter med 
dette ut fra en argumentasjon som 
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synes tuftet på økonomiske og 
administrative hensyn. Vi mener 
også at det er viktig å respektere 
trossamfunn som av ulike grunner 
ønsker mest mulig frihet for den 
enkelte forsamling og ikke tvinge 
disse til å opprette overbygninger 
bare av hensyn til 
registreringsordningen. På bakgrunn 
av dette støtter vi Stålsett-utvalgets 
forslag om en grense på 100 
medlemmer over 15 år.

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

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

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)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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

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

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)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0567
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0567
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0567
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec14
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0567


Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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

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

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
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○ 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

Se svar på spørsmål 1. Vi mener 
man likegodt kunne beholde en 
egen kirkelov.

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
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Vi støtter departementets intensjon 
om å overlate det meste av 
organiseringen til kirkens egne 
organer. Friheten til å organisere er 
viktig for en selvstendig kirke, og det 
er ikke til å komme fra at en del av 
kirkens organisering er tilpasset den 
statskirkeordningen som er 
opphevet. Samtidig er det viktig at 
man ikke fristes til å kaste vrak på 
innarbeidede ordninger som har 
fungert godt og styrket kirkens 
oppdrag. Bestemmelsene i utkastets 
§§ 9 og 10 er knappe og setter 
veldig få rammer for innholdet i den 
kirkelige organisering på ulike 
nivåer. På denne måten legges det 
et tungt ansvar for ansvarlighet og 
klokskap på de bestemmende 
organer i kirken, i første rekke 
Kirkemøtet. Vi ønsker derfor en noe 
tydeligere definisjon av oppgaver og 
funksjoner på ulike nivåer i kirken 
enn det som går fram av 
lovforslaget. Særlig gjelder dette for 
soknets oppgaver og funksjoner i 
lovforslaget, som trenger en trygg 
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og tydelig forankring i en ny 
kirkeordning.

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

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

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

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

Det er en forutsetning for funksjonen 
som selvstendig trossamfunn at Den 
norske kirke anses som selvstendig 
rettssubjekt. Soknet har fra gammelt 
av vært grunnenheten i Den norske 
kirke med utgangspunkt i det 
fellesskapet som samles til 
gudstjeneste og kirkelige handlinger 
i en lokal kirke. Det er gode 
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teologiske, historiske og 
kirkerettslige argumenter for å 
opprettholde soknet som et 
selvstendig rettssubjekt. Det kan 
spørres om det også kan være 
hensiktsmessig at også et 
mellomnivå i kirken gis stilling som 
selvstendig rettssubjekt. Men dette 
er ulike løsninger for også i våre 
nabokirker, og vi har forståelse for at 
departementet ikke ønsker å låse 
Kirkemøtets organiseringsmyndighet 
ved å etablere et bestemt 
mellomnivå som eget rettssubjekt.

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
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Vi støtter departementets forslag om 
at Den norske kirke fortsatt i 
hovedsak bør finansieres gjennom 
offentlige bevilgninger. Etter vårt syn 
er det viktig å beholde en todelt 
tilskuddsordning med tilskudd både 
fra staten og kommunene. Det 
kommunale tilskuddsansvaret er 
viktig for å beholde den gjensidige 
tilhørigheten og samarbeidet som 
fortsatt eksisterer i store deler av 
landet, der den alt overveiende del 
av befolkningen er medlemmer av 
Den norske kirke. Dette vil også ha 
betydning for kommunenes vilje til å 
yte tilskudd ut over det de er 
forpliktet til. Vi er ellers bekymret for 
at en rent statlig finansiering vil bidra 
til en uønsket sentralisering i kirken. 
Slik forslaget til ny § 12 er formulert, 
kan den etter vårt syn svekke 
kommunenes forpliktelse til å dekke 
nødvendige utgifter til visse formål. 
Formuleringene er svært generelle 
og gjør det vanskelig å etterprøve 
om tilskuddene oppfyller lovens 
krav. Vi ønsker derfor at man i 
større grad henter inn formuleringer 
fra kirkeloven § 15 enn det som er 
gjort i forslaget. Vi er også bekymret 
for at det ikke er lagt noen føringer 
for å sikre en videreføring av 
forsvarlige bevilgninger til 
trosopplæring og diakoni.

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

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

Vi støtter departementets forslag om 
at kirken ved kirkelig fellesråd 
fortsatt skal beholde ansvaret for 
forvaltningen av gravsteder og 
gravlegging. Ordningen fungerer 
godt og er den naturlige der 
gravstedet ligger ved kirken, noe 
som er veldig vanlig.

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

Vi er skeptiske til at det åpnes 
adgang til å overføre ansvaret til 
kommunen etter søknad uten 
samtykke fra fellesrådet.

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
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