
 

Ulsteinvik Bibelsenter !90 18 04 22 " www.ulsteinvikbibelsenter.no 
6065 Ulsteinvik ! 91 07 53 59 " e-mail : ulsbibel@online.no 
Org. nr.  980 431 363  Bankgiro 65680508997 

            Ulsteinvik 10.04.03 
Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
 
 
 
 
 
Merknad til høringsbrev ref. 2002/1624 AØ GP, datert 26.02.2003. 
 
Viser til nevnte brev vedrørende endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og 
endringer i lov om tilskot til livssynssamfunn. 
 
 
Vi vil med dette komme med følgende merknader i denne forbindelse. 
 

For det første kan en slik ordning med personnummer virke overvåkende på de 
som befinner seg i de enkelte trossamfunn, samt de som ønsker å skifte. Dette 
er en uheldig utvikling, da trosfrihet skal være akkurat det, nemlig frihet. 
Likevel forstår vi hvorfor et slikt forslag er kommet opp, da mange kanskje 
misbruker eller er unøyaktige i sine medlemslister og på den måten får 
urettmessig høyt tilskudd. Det er forståelig at offentligheten ønsker å være 
rettferdig, det vil alle. Isteden burde man kanskje heller innføre strengere 
reaksjoner på feilaktige medlemslister. Her kan det virke som om 
myndighetene i mange tilfeller har neglisjert feilaktig listeførsel. 
 
For det andre, så vil vi tilføye følgende. Dersom nå dette likevel skulle bli 
innført, er vi av den oppfatning at ved første gangs registrering, må de lokale 
myndigheter pålegges å hjelpe til med fremskaffelse av person numrene. For 
den enkelte menighet å begynne å skulle hente inn alle disse, er for det første 
et stort arbeid. Dessuten er det ikke alle medlemmer som alltid er like flinke til 
å gi respons på slike henvendelser. Dette kan bety at dersom ikke 
myndighetene ved første gang kan oppgi person numrene til de enkeltes 
menigheters medlemmer, vil mange trossamfunn kanskje risikere å miste 
økonomisk støtte som de har budsjettert inn. Derfor anser vi det som et svært 
viktig punkt at dette ikke overlates til den enkelte menighet å skulle greie å 
fremskaffe disse opplysninger. I og med det er departementet som nå ønsker å 
innføre denne praksis, så må det være helt naturlig at det også er departementet 
som i første omgang må bidra med de nødvendige numrene / informasjon for å 
gjøre det hele rettferdig. Person nummeret er noe som mange menigheter ikke 
spør om når noen vil melde seg inn og av den grunn har ikke dette tilgjengelig. 
Person nummeret er allerede i myndighetenes hender og derfor burde ikke det 
være en stor sak for de å fremskaffe. 
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Etter første innmelding, kan det gjerne bli menighetenes ansvar å melde fra om 
overflytting av medlemmer ved skifte av menighet / trossamfunn. Å holde rede 
på dette, samt føre korrekte lister må selvsagt være en oppgave for det enkelte 
trossamfunn. Dersom det ikke føres korrekt, kan det gjerne reageres med 
straffetiltak, f. eks. avkorting i støtten eller lignende. 
 
Til sist vil vi også påpeke at det må stilles tilstrekkelige garantier fra 
myndighetene / departementet sin side at disse opplysninger ikke kan 
misbrukes imot den enkelte person, men dette regner vi med personvernet 
ivaretar. 

 
Dette er vår reaksjon på forslaget og håper det vil bli tatt til vurdering og etterretning. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Geir Sivertstøl 
Pastor i Ulsteinvik Bibelsenter. 
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
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6400 Molde 
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