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Høring - forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven 

 

Konklusjon:  

 Barneombudet støtter departementets forslag om å senke alderen for barns rett til å bli 

hørt i forbindelse med kirkelig tilhørighet, men oppfordrer departementet til også å 

endre 18-års grense for automatisk utmelding til 15 år.  

 Barneombudet støtter departementets forslag om å innføre hjemmel for innhenting av 

politiattest i Den norske kirke.  

 

Innledning 

 

Barneombudet takker for mulighet til å komme med høringsuttalelse og for muntlig frist satt 

til 1. oktober.  

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. 

 

Barneombudets kommentarer omfatter punkt 6.2 og 6.5 i høringsnotatet. 

 

6.2 Harmonisering med barneloven 

 

Departementet foreslår en endring i kirkeloven § 3 nr 4. andre ledd som innebærer at barn 

skal høres fra de er 7 år, ettersom dette er i bedre harmoni med barnelovens bestemmelser om 

når barn skal høres. Barneombudet stiller seg positiv til denne endringen.  

 

Departementet foreslår imidlertid ikke å endre kirkeloven § 3 nr.5. der det heter at "Når 

barnet har fylt 18 år uten å være døpt, anses det ikke lenger å høre inn under den norske 

kirke.  

 

I kirkeloven § 3 nr. 6. heter det at "Den som er over 15 år, kan melde seg inn eller ut av Den 

norske kirke. Den samme adgangen til å melde seg inn og ut av trossamfunn finner vi i Lov 

om trudomssamfunn og ymist anna§3, jfr. også barnelovens 32 om adgang til å melde seg inn 

og ut av foreninger.  
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Barneombudet mener at barns kirkelige tilhørighet for barn som anses å være medlem av den 

norske kirke på bakgrunn av foreldrenes medlemskap, bør følge de allmenne regler for 

innmelding og utmelding av tros - og livssynssamfunn. Barneombudet kan ikke se at 

departementet i høringen begrunner hvorfor barn som er medlemmer basert på tilhørighet 

skal anses å være medlemmer til de er 18 år, mens andre barn skal ha mulighet til å melde seg 

ut ved 15-års alder. Det mest naturlige ville, etter Barneombudets syn, være enten en 

automatisk utmelding av barn over 15 år, eller en henvendelse til barnet der det bes om å ta 

stilling til om det fortsatt vil være medlem av Den norske kirke.  

 

Barneombudet ber departementet vurdere en bedre harmonisering av lovverket på dette 

punkt.   

 

6.5 Politiattest 

 

Departementet vurderer det slik at det også innenfor Den norske kirke vil være behov for å 

kunne kreve framlagt politiattest og at hensynet til beskyttelse av mindreårige vil ha meget 

stor vekt. Departementet foreslår derfor en hjemmel for innhenting av politiattest for ansatte 

og frivillige som har oppgaver overfor mindreårige i Den norske kirke.  

 

Barneombudet støtter departementets forslag under hevnisning til barnekonvensjonens 

artikkel 19 der det heter at " parten skal treffe alle egnede lovgivningsmessige…tiltak for å 

beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk…"  og 

barnelovens § 30 der det heter at "Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli 

handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.".  

 

Ut fra det Barneombudet forstår, er det i dag adgang til å innhente politiattest innenfor 

trossamfunn utenfor den norske kirke (strafferegisterforskriften § 12, 4. p) fordi disse er 

definert som frivillige organisasjoner. I følge utvalget som kom med forslag om endring i 

forskriften til også å omfatte frivillige organisasjoner (Kleverud utvalgets rapport 2004), er 

også frivillige organisasjoner som utfører arbeid for Den norske kirke omfattet av "frivillig 

organisasjon" i forskriften, til tross for at Den norske kirke er unntatt.  Det synes unaturlig at 

man i så måte ikke skal kunne kreve politiattest av ansatte i Den norske kirke som utfører for 

eksempel konfirmantopplæring.  

 

Barneombudet er også enig med departementet i at innhenting av politiattest kun er ett av 

flere tiltak for å forebygge seksuelle overgrep og annen uønsket adferd overfor barn. 

Ombudet oppfordrer departementet til å arbeide videre for å legge press på trossamfunn 

generelt til å etablere gode rutiner for å fange opp og følge opp overgrep mot barn innenfor 

trossamfunnene.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  
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