
Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Avsender: Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Høringsinstans: Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner
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

For å svare på dette spørsmålet, er 
det viktig å se hva Den norske kirke 
selv har bedt om tidligere gjennom 
egne vedtak. Kirkemøtet vedtok i 
2015 at de ønsker en kortfattet 
rammelov som gir kirka 
handlingsrom til selv å vedta egne 
ordninger og styre sin egen 
økonomi. Sør-Innherad kirkelige 
fellesråd tror at det er viktig at Den 
norske kirke får frihet til selv a? 
organisere sin virksomhet, slik at vi 
på en mest mulig effektiv måte kan 
få utført oppdraget vårt med de 
ressursene vi får tildelt. Sør-
Innherad kirkelige fellesråd mener at 
kapittel 3 (§§ 8 – 16) i lovforslaget er 
trygt innenfor de føringer som 
legges i Grunnloven § 16. Det er 
vanskelig å se for seg at 
Kirkemøtets ønske om en kortfattet 
rammelov i gavnet vil kunne bli 
særlig forskjellig fra det et eget 
kapittel i en felles lov vil være. Det 
bør også være en naturlig 
konsekvens av de omfattende 
endringen i forholdet mellom stat og 
kirke at lovreguleringene holdes på 
et nøkternt nivå.

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
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○ 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

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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
○ 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)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Sør-Innherad kirkelige fellesråd 
støtter at det fastsettes en 
formålsbestemmelse for kapittel 3 
om å legge til rette for at Den norske 
kirke forblir en demokratisk og 
landsdekkende evangelisk-luthersk 
folkekirke. Formålsbestemmelsen 
svarer godt til omtalen i Grunnloven 
§ 16 og er i tråd med Den norske 
kirkes målsetting om å være en 
demokratisk og landsdekkende 
evangeliskluthersk folkekirke

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

Sør-Innherad kirkelige fellesråd 
mener det er viktig at kirka bruker 
den muligheten vi nå har fått til å 
organisere oss selv ut fra egne 
premisser. Det bør være kirka selv 
som avgjør egen framtidig 
organisering, ikke Stortinget 
gjennom lov. Sør-Innherad kirkelige 
fellesråd mener det i fremtiden ikke 
kan være noen andre enn 
Kirkemøtet som på vegne av 
trossamfunnet vil kunne gi 
bestemmelser om disse forholdene. 
Sør-Innherad kirkelige fellesråd 
støtter samtidig og understreker at 
Kirkemøtet ikke skal kunne treffe 
vedtak eller gi instruks i enkeltsaker 
som det tilligger organer for soknet å 
avgjøre.

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, 
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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

Høringsnotatet har i begge 
finansieringsmodeller foreslått at 
Den norske kirke får hjemmel til å 
innkreve medlemsavgift. Siden det 
offentlige aldri har hatt ansvar for å 
«fullfinansiere» Den norske kirke, 
kan en slik hjemmel være verdt å 
vurdere. Samtidig kan en slik 
hjemmel svekke grunnlaget for det 
offentlige finansieringsansvaret for 
Den norske kirke. Hvis muligheten 
for medlemsavgift skal lovhjemles, 
er det viktig å blant annet få avklart 
to spørsmål: 1. Fordeler og ulemper 
ved lokal kontra sentral innkreving 
og fastsetting av nivå på 
medlemsavgift, jamfør ordningen i 
Sverige. 2. Formålsbegrensninger 
knyttet til medlemskontingent, slik at 
denne ikke kan brukes til å dekke 
utgifter som stat/kommune har 
ansvar for å finansiere. Det 
eksisterer en risiko for at en 
hjemmel for medlemsavgift vil kunne 
fungere utgiftsavlastende for 
offentlige finansiering.

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
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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

Et flertall på 6 medlemmer av Sør-
Innherad kirkelige fellesråd ønsker 
en videreføring av dagens modell 
med delt finansiering mellom 
kommune og stat. Et mindretall på 3 
av Sør-Innherad kirkelige fellesråd 
ønsker en statliggjøring av hele 
finansieringen i den framtidige 
finansieringsmodellen for kirka. Sør-
Innherad kirkelige fellesråd mener 
det er grunn til å tro at en ren statlig 
finansiering vil gjøre det enklere å 
iverksette Kirkemøtets vedtak om én 
arbeidsgiverlinje i kirka, mot to i dag. 
Ved at Kirkemøtet får 
organiseringskompetanse i tråd med 
lovforslaget § 10 annet ledd, kan 
Kirkemøtet med en ren statlig 
finansiering disponere de samlede 
offentlige tilskuddene til Den norske 
kirke. Det vil dermed være enklere å 
fatte vedtak om fremtidig 
organisering. av Sør-Innherad 
kirkelige fellesråd ser derfor positive 
sider ved en ren statlig finansiering 
over statsbudsjettet. Det er likevel 
gode grunner til å mene at en delt 
finansiering mellom kommune og 
stat er den ordningen som best 
tjener folkekirka. Kontakten mellom 
lokalkirke og lokalsamfunn er 
grunnleggende viktig. At kommunen 
er forpliktet til å finansiere deler av 
kirka sine utgifter i soknene, bidrar til 
å etablere kontakt mellom kirka på 
stedet og lokale myndigheter. 
Gjennom denne kontakten markeres 
kirka som en selvsagt del av 
lokalsamfunnet, og den muliggjør 
god informasjon om kirkas 
betydning for og bidrag inn i 
lokalsamfunnet. Sør-Innherad 
kirkelige fellesråd tror at kirka står 
relativt fritt til å selv å bestemme 
framtidig organisering, uavhengig av 
om det blir en ren statlig finansiering 
eller om finansieringen er delt 
mellom stat og kommune. Vi har for 
Sør-Innherad kirkelige fellesråd sett 
at de tre kommunene Verdal, 
Levanger og Frosta har vært 
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forutsigbare i sin finansiering over 
en periode på snart 15 år.

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)

Velg et alternativ

○ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Sør-Innherad kirkelige fellesråd 
mener at det må legges avgjørende 
vekt på høringssvarene fra 
kommunene og Kommunenes 
sentralforbund (KS) i dette 
spørsmålet. I Sør-Innherad ligger 
gravplassansvaret formelt hos 
Fellesrådet, men vi har et svært 
utvidet samarbeid med kommunene 
sammenliknet med mange andre 
fellesråd. Dette ved at den enkelte 
av de tre kommunene graver hos 
oss, og på den måten letter 
Fellesrådet for både investerings- og 
driftskostnader. Ved 
utbygging/utvidelse av gravplass har 
kommunen tatt ansvar for 
planlegging, anbudsprosess og 
prosjektoppfølging (stått som 
byggherre).

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)
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Velg et alternativ

○ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

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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