Høringsuttalelse på forskrifter til trossamfunnsloven fra NLM
trossamfunn

Vedlegg 1: Forslag til forskrift om registrering av og tilskudd til
tros- og livssynssamfunn
Generelt:
Det er positivt med enklere ordninger kombinert med utvidet rapporteringsplikt. En viss
rapportering er nødvendig, men den må gå på det sentrale ved registreringen og
tilskuddsordningen, ikke på perifere forhold.
Kapittel 2 Registrering.
§ 3 Søknad om registrering
1. Det er ikke urimelig å kreve at disse opplysningene følger en søknad om registrering.
2. Listen som her kreves levert skal inneholde fødselsnummer for medlemmene, men ikke
navn og adresse. Den vil bli kontrollert, primært som sikkerhet mot at samme person telles to
ganger. Det er rimelig, men det er samtidig uttrykk for en mistenkeliggjøring av
trossamfunnene, og det kan stilles spørsmål ved ressursbruken.
§4. Foreslått ordning er en fleksibel ordning, som vi verdsetter.
§ 6 Tap av registrering.
Det er ikke urimelig at et trossamfunn under gitte omstendigheter kan fratas registrering,
men det må være høy terskel for dette. Det er trossamfunnsloven § 6 første ledd som setter
standard, og vi viser til kommentar til Kap. 4 nedenfor.
Kapittel 4 Grunnlag for å nekte tilskudd
§ 11 Fylkesmannens undersøkelser og § 12 Nekting og avkorting av tilskudd
(1) Dersom fylkesmannen blir kjent med opplysninger som kan gi grunnlag for å nekte
tilskudd, jf. trossamfunnsloven § 6 første og annet ledd, skal fylkesmannen vurdere behovet
for å gjøre nærmere undersøkelser. Fylkesmannen skal vurdere om opplysningene gir
grunnlag for melding til for eksempel politi eller barnevern.
Er utgangpunktet for bestemmelsen noe som ligner en form for systematisk
mistenkeliggjøring? Vi forutsetter at det må legges til grunn at fylkene samordner sin praksis
og sine vurderinger i samsvar med høringsnotatets s 41-43. Her understrekes
Trossamfunnets autonomi, samtidig som trosfriheten skal avveies mot den enkeltes den
enkeltes rettigheter og frihet. Vi understreker at trossamfunnets eget verdigrunnlag må
vektlegges.
§ 15 Årsrapport
(6) Rapporteringen skal gi grunnlag for å fastslå om vilkårene for registrering fortsatt er
oppfylt. Det er rimelig at det kreves en årlig rapport om bruken av støttemidlene, men her er
kravet atskillig mer omfattende enn det.
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