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HØRINGSUTTALELSE: STATEN OG DEN NORSKE KIRKE – ET TYDELIG SKILLE 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil innledningsvis påpeke at forholdet mellom 

staten og Den norske kirke (Dnk) også angår statens forhold til de øvrige tros- og livssynssamfunnene 

i Norge. Vi ber derfor departementet være spesielt lydhøre for høringssvarene fra tros- og 

livssynssamfunn generelt. 

 

STL synes det er positivt at Kulturdepartementet (KUD) initierer en reform som vil bidra til et 

tydeligere skille mellom staten og Dnk. Vi er også glade for regjeringens mål om en helhetlig lov om 

tros- og livssynssamfunn, og håper på fortgang i denne prosessen. 

 

Likebehandling av tros- og livssynssamfunn er STLs politiske hjertesak. I tråd med dette ønsker vi at 

Dnk raskest mulig etableres som et selvstendig rettssubjekt, med tilsvarende rettigheter og plikter som 

andre tros- og livssynssamfunn. 

 

STL støtter KUD i deres planer om å tilrettelegge for en økt selvstendiggjøring av Dnk. Imidlertid 

mener vi at denne målsetningen ikke følges opp tilstrekkelig i høringsnotatet. Notatet inneholder en 

rekke lovendringsforslag vedrørende Dnks organisasjonsstruktur og andre indrekirkelige forhold, noe 

som signaliserer fortsatt tette bånd mellom staten og Dnk. Vi minner om at Stortingets 

lovgivermyndighet avgrenses på feltet religion og livssyn av Norges menneskerettslige forpliktelser, 

gjennom internasjonale konvensjoner og Menneskerettighetsloven. Staten har så ledes ikke myndighet 

til å detaljstyre Dnk eller andre tros- og livssynssamfunn. Vi oppfordrer derfor departementet til å la 

Dnk avgjøre sine egne anliggender så langt mulig, hvilket er tilfellet for andre tros- og 

livssynssamfunn. 

 

Ifølge KUD representerer høringsnotatet og de foreslåtte lovendringene et tydelig skille mellom staten 

og Dnk. STL mener at notatet i så måte er skritt i riktig retning. For faktisk å oppnå et reelt og tydelig 

skille, mener STL imidlertid at Dnks rett til indre selvstyre må oppfylles i større grad, ved å 
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underlegges færre statlige reguleringer. En slik utvikling vil være av betydning for en helhetlig lov om 

tros- og livssynssamfunn. 

 

 

På vegne av våre medlemssamfunn: 

 

Bahá'í-samfunnet i Norge 

Buddhistforbundet 

Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd 

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo 

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji 

Holistisk Forbund  

Human-Etisk Forbund 

Islamsk Råd Norge 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

Kristensamfunnet i Norge 

Norges Hindu Kultursenter 

Norges Kristne Råd 

Oslo Katolske Bispedømme 

Sanatan Mandir Sabha, Norway 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 


