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HØRING – ENDRINGER I LOV OM TRUDOMSSAMFUNN OG YMIST ANNA 
OG ENDRINGER I LOV OM TILSKOT TIL LIVSSYNSSAMFUNN 
 
Metodistkirken i Norge har mottatt Høringsbrev av 26.02.2003. Vi vil uttale følgende: 
 
For mange av våre eldre medlemmer vil en elektronisk kontroll av enkeltmenneskers trostilhørighet 
basert på personnummer vekke motforestillinger. Bakgrunnen for dette er de begrensninger som fram 
til 1972 lå på medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke, blant annet at de ikke kunne 
undervise i kristendom i skolen. Vi merker denne skepsis konkret i dag ved at flere av våre 
medlemmer ikke ønsker å oppgi personnummer på giro ved innbetaling av gaver med skattefritak. 
 
Metodistkirken i Norge har merket seg setningen: ”Det kan for enkelte trossamfunn være et krevende 
arbeid å innhente fødsels- og kommunenummer fra alle sine medlemmer. Departementet vil søke å 
finne frem til en ordning som gjør at det kan være mulig å innhente fødsels- og kommunenummer for 
alle tros- og livssynssamfunn samlet, og slik at departementet kan dekke noe av utgiftene knyttet til en 
slik fellesbestilling.”  
 
Vi vil poengtere at Den norske kirke har fått opprettet sitt sentrale medlemsregister med bakgrunn i 
Folkeregisteret og således fått fri tilgang til personnummer. Da er det en selvfølge ut fra prinsippet om 
likebehandling av trossamfunn, at det offentlige er behjelpelig med å innhente denne informasjonen 
for oss. Den norske kirke sitt register i tillegg laget med utgangspunkt at alle norske borgere er 
medlemmer, for så å luke bort dem som er registrert i andre trossamfunn eller som selv har begjært 
utmeldelse av Den norske kirke. Vår erfaring er at Den norske kirke sitt sentrale medlemsregister 
fremdeles inneholder mange feilregistreringer, også grunnet at det ikke er overensstemmelse mellom 
Kirkelovens §3.1 og Trossamfunnslovens §5.3. Metodistkirken i Norge, har sammen med alle andre 
frie trossamfunn, alltid hatt et strengere krav til dokumentasjon enn tilfellet har vært for Den norske 
kirke. På denne bakgrunn kan ikke Den norske kirkes sentrale medlemsregister legitimere 
medlemskap i Den norske kirke dersom medlemmer i tillegg er registret i et annet tros- og 
livssynssamfunn.  
 
Når vi i høringsnotatet leser at vi blir pålagt å underrette hvert enkelt medlem om at deres 
personnummer skal registreres, og at disse medlemmene har mulighet til å reservere seg mot dette, så 
må det være en forutsetning at Den norske kirke må gjøre det samme overfor sine medlemmer.  
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