
Sørreisa kommune  
Stab/støtte 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Storveien 20, 9310  Sørreisa 77 87 50 00 4705 02 00147 940755603 
Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no  

KULTURDEPARTEMENTET 
Postboks 8030 DEP 
 
0030  OSLO 
 
 

 

 
Vår ref:   Saksbehandler  Dato 

2017/1571 4  Grete Nybakk Vaeng, tlf  41511254  22.12.2017 
Deres ref: E-post:   
 grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no   

  

Høringssvar - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 

 
Vedlagt oversendes høringssvar fra Sørreisa kommune. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Meyer  Grete Nybakk Vaeng 
fung.rådmann  konsulent     
 
 
Vedlegg 
1 Høringsuttalelse DnK 

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 



Sak 69/71 ,HØRINGSUTTALELSE:  
NY LOV FOR DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS-OG LIVSSYNSSAMFUNN 
 

1. Noen hovedspørsmål i høringsnotatet 
1.1 Felles rammelov 

Det viktigste hovedforslaget i høringsnotatet er å samle hele lovgivningen som regulerer tros- og 
livssynssamfunn i en felles og helhetlig lov (dvs. fjerne kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynsamfunnsloven).  

Sørreisa kommune støtter departementets ønske om en felles og helhetlig trossamfunnslov og at Dnk gis et 
eget kapittel i denne nye trossamfunnsloven. (Høringsspørsmål nr. 1 og 18)  

1.2 Det offentliges finansielle ansvar 

Grunnlovens § 16 forplikter det offentlige til finansiell understøttelse av tros- og livssynssamfunn.  
Loven søker å organisere dette.  
Deter vårt syn at tros- og livssynsamfunnene klart har spilt og fortsatt spiller en avgjørende betydning for 
enkeltpersoner og for samfunnet både lokalt og nasjonalt. Den modell vi har hatt i Norge med offentlig 
understøttelse av dette feltet har betydd mye og bør derfor videreføres.   

Sørreisa kommune ser det som viktig at departementet fortsatt legger opp til en offentlig understøttelse av 
tros- og livssynssamfunnene. (Høringsspørsmål nr. 2) 

2. Loven og indre forhold i tros- og livssamfunnene 

2.1 Skal loven kunne stille krav til tros- og livssynsamfunnene? 

Lovforslaget søker å definere hva et tros- og eller livssyn er og det settes opp ulike vilkår for tilskudd. Vi anser 
vilkårene som rimelige og knyttet til så basale rettigheter at det bør være riktig å kunne kreve at de som mottar 
støtte fra det offentlige holder seg innenfor dette.  

Sørreisa kommune har forståelse for vilkårene for tilskudd som stilles og støtter disse.  Vi vil utfordre 
departementet til å inkludere at tros- og livssynssamfunnenes håndtering av evt. saker der enkelt ledere 
overtreder disse lovparagrafene vil være utslagsgivende for støtte/stopp av støtte. (Høringsspørsmål nr. 15) 

2.2 Skal staten blande seg inn i Den norske kirkes indre organisering? 

Norge har ikke lenger en statskirke. Den norske kirke er en fri folkekirke. Likevel er denne lovregulert i 
grunnloven § 16 og har altså et eget kapittel i det nye lovforslaget. Det går på prinsipielt grunnlag an å hevde at 
kirken nå selv må vedta hvordan den skal organisere seg (inkl. organer og deres oppgave).  Erfaringene etter 
nærmere 20 år med lovpålagte kirkelige fellesråd er at disse organene har fungert svært godt og fått 
gjennomført de oppgaver som er pålagt i henhold til loven. 
Kirken har mangehundreårig tradisjon i Norge der det har vært en todeling mellom et lokalt ansvar for bla. 
kirkebygg og kongelig/statlig ansvar for å sende og etterhvert lønne prestene. Dette har sikret en lokal 
innflytelse og eierskap som det etter vårt syn vil være viktig at loven sikrer også i fortsettelsen.  

Sørreisa kommune mener det er viktig å lovreguleres at det skal være kirkelige fellesråd som også representer 
de ulike sogn og at oppgavene til sogn og fellesråd avklares i lovteksten slik dagens kirkelov gjør.  
(Høringsspørsmål nr. 19) 



3 Noen konkrete innspill til lovforslaget: 

3.1 Krav om 500 medlemmer som har fylt 15 år for å være for å være støtteberettiget. 

Lovforslaget stiller strengere krav enn dagens lovgivning og krever at det må være mer enn 500 medlemmer, 
som er mer enn 15 år, for at tros- eller livssynssamfunnet skal være berettiget til støtte.  

Sørreisa kommune støtter at det settes en minstegrense i antall medlemmer for å kunne være 
støtteberettiget. Sørreisa kommune foreslår at grensen settes til 500 medlemmer over 15 år. (Høringsspørsmål 
nr.5,6 og 7) 

3.2 Statlig eller kommunal støtte til tros- og livssynssamfunnene. 

Tilskuddsordningen til andre tros og livssynssamfunn (uten om Dnk) foreslås i sin helhet finansiert over 
statsbudsjettet. I dag er dette delt mellom stat og kommune.  

Sørreisa kommune går inn for likeverdige forhold mellom øvrige tros og livssynssamfunnene og DnK, og derfor 
at dagens ordning videreføres.    

3.3 Gravferdsfeltet 
Departementet foreslår at kirken som hovedmodell fortsatt skal inneha gravferdsansvaret.  Vi vil gå inn for at 
den driftsmessige delen og forvaltning av gravplasser overføres til kommunene, men at den seremonielle delen 
knyttet til gravlegging er kirkens ansvar.  I tidligere avsnitt er påpekt at det er viktig å videreføre fellesrådene. 
Disse kan være en godt kommunikasjonsledd mellom den lokale kirke med sitt ansvar og gravplassforvaltningen..  
  

Sørreisa kommune går inn for som hovedmodell at gravplassdsrift og gravplassforvaltning overtas av 
kommunene, mens den seremonielle delen, gravferd, er kirkens ansvar. Ved svært mange gravplasser er 
kirken og gravplassen samlokalisert. I slike tilfelle vil fellesrådet være et viktig mellomledd i samarbeidet 
mellom kirken og kommunen, og det bør kunne åpnes for at fylkesmannen godkjenner overføring av ansvaret 
for drift og forvaltning til fellesrådet. (Høringsspørsmål nr. 26, 28) 

3.4  Finansiering av Den norske kirke 
Lovforslaget legger fram to alternativer til finansiering av Den norske kirke. Alternativ 1 er en videreføring av 
dagens modell med både statlig og kommunal finansiering. Alternativ 2 er en modell der alt finansieringsansvar 
legges til staten.  
Både Kirkemøtet og et stort flertall av menighetsråd og fellesråd har tidligere uttalt ønske om å videreføre 
dagens ordning med både statlig og kommunal finansiering.  
Dagens ordning med kommunal finansiering gir mye god samhandling og lokal tilhørighet mellom kirke og 
kommune. Ordningen fremmer samarbeid og gir lokale gode løsninger ofte nedfelt i avtale om tjenesteyting.  

Sørreisa kommune støtter Alternativ 1 med en videreføring av dagens ordning med en statlig og kommunal 
finansiering av Den norske kirke, og ønsker at denne støtten fortsatt skjer via kirkelige fellesråd. Det må sikres 
fortsatt kommunal representasjon i det lokale kirkelige fellesrådet.   (høringsspørsmål nr. 24) 
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