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Høringsbrev om lovendring mottatt av menigheten Torsdag 10.April 2003 
 
Det er bemerkelsesverdig at man sender ut et høringsbrev relatert til en 
viktig lovendring med så marginale tidsfrister. Vår menighet mottok brevet 
fra Fylkesmannen i Oppland 10.April , mens fristen for tilbakemelding er 
11.April.Det innebærer at man i praksis ikke er i stand til å vurdere 
lovforslaget innen fristen. Jeg kjenner menighetsledere som ikke vil ha 
mulighet til å vurdere brevet i tide. 
Hva er da hensikten med en slik høringsrunde ? Det er nærliggende å tro at 
brevet sendes på bakgrunn av et lovpålagt ansvar , mens man egentlig ikke 
bryr seg om de høringsuttalelsene som kommer. Da har man gjort plikten 
sin. Så får man heller ikke så mange tilbakemeldinger. 
En blir indignert av en slik framgangsmåte ! 
 
Det er ingen tvil om at mange hos oss vil ha betenkeligheter til en slik 
lovendring. Medlemskap i en frimenighet er for mange en personlig sak. Man 
ønsker derfor ikke å være registrert i en offentlig database.  
Det vil være en betydelig skepsis til at de opplysninger som gis faktisk blir 
totalt slettet i Departementet i ettertid. 
Man ser en utvikling i flere Europeiske land hvor også tradisjonelle 
frimenigheters virksomhet blir sterkt begrenset av myndighetene.  
Etter min vurdering bør det offentlige lovverket være fokusert på å ivareta 
trosfrihet. Hvis medlemslistene i de ulike menighetene etter hvert blir 
tilgjengelige i det offentlige byråkratiet , vil en etter manges mening på sikt 
kunne åpne for muligheter til negativ kontroll. 
Resultatet vil sannsynligvis heller bli at menigheter ikke lenger ønsker å 
være offentlig registrert.  
 
På grunn av begrenset tid har vi ikke tid til å begrunne våre betenkeligheter 
ytterligere. Det er heller ikke tid til å sende brev.  
 
 
Arne Smedstuen , pastor i Sentrumkirken Gjøvik 
 



 

 

 
 


