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Svar på høring - forskrifter til trossamfunnsloven 

Barneombudet takker for mulighet til å gi innspill på forskrift om registrering av og tilskudd 
til tros- og livssynssamfunn.   
 
Barneombudet besvarer kun de delene av høringen som er relevant for barn.  
 
Generelt 
For mange barn og unge er religion en viktig del av deres liv, og trossamfunnet spiller en 
rolle i deres mulighet til denne religionsutøvelsen. Barneombudet støtter en utvikling av 
lovgivning, forskrifter og tilskuddsordninger som legger til rette for at barn og unge skal 
kunne få utøve sin religion eller sitt livssyn. Samtidig er vi opptatt av at lovgivningen skal 
verne barn mot skadelig praksis, og beskytte deres egen rett til trosfrihet.  
 
Det er viktig både å få på plass regler som setter grenser for praksisen til samfunn som mottar 
og lovfestede kontrollmekanismer med en tilsynsmyndighet som har muligheter til 
sanksjoner. Vi viser her til vår høringsuttalelse til ny trossamfunnslov. 
 
Merknader til enkelte forskriftsbestemmelser  
 
§ 6 Tap av registrering 
Til tredje ledd: Barneombudet støtter at det forskriftsfestes momenter til vurderingen av om 
et tros- eller livssynssamfunn bør tape sin registrering på grunn av forhold nevnt i 
trossamfunnsloven § 6 (1).  
 
Til sjette ledd: Vi støtter også at tros- eller livssynssamfunn må godtgjøre at de forholdene 
som har gitt grunnlag for tap av registrering ikke lenger foreligger, ved en eventuell ny 
registreringssøknad.  
 
§ 11 Fylkesmannens undersøkelser og § 12 Nekting og avkorting av tilskudd 
Barneombudet støtter at det i § 11 gis mulighet for fylkesmennene til å gjøre nærmere 
undersøkelser dersom det kommer fram opplysninger som kan gi grunnlag for å nektes 
tilskudd. Barneombudet mener imidlertid at det i § 11 (1) legges opp til for stort 
handlingsrom for fylkesmennene til å vurdere om det er behov for nærmere undersøkelser. 
Barneombudet foreslår derfor at § 11 (1) første punktum bør lyde:  
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«Dersom fylkesmannen blir kjent med opplysninger som kan gi grunnlag for å nekte 
tilskudd, jf. trossamfunnsloven § 6 første og annet ledd, skal fylkesmannen gjøre 
nærmere undersøkelser.»  

 
Barneombudet støtter også forslagene i andre til femte ledd  
 
§ 12 Nekting og avkorting av tilskudd 
Vi støtter forslag til § 12.  
 
§ 15 Årsrapport 
Barneombudet støtter at det fastsettes krav om at tros- og livssynssamfunnene skal rapportere 
på særskilte for tilbud for barn og unge i § 15 (3).  
 
Vi har forståelse for at det skilles mellom rapportering på likestilling og barns rettigheter, 
men savner imidlertid tydelig krav om at det redegjøres for tiltak som er iverksatt og som 
planlegges iverksatt for å fremme barns rettigheter. Barneombudet mener det er for svakt at 
denne type informasjon plasseres i en kan-regel i § 16 om rapportering på særskilte forhold. 
Vi foreslår at det skal stilles krav om at trossamfunnene også må rapportere på tiltak som er 
iverksatt for å fremme barns rettigheter i § 15 (6).  
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