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Det Kongelige Kultur og kirkedepartement. 
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VEDR. HØRINGSBREV. 
 
ENDRINGER I LOV OM TRUDOMSSAMFUNN OG YMIST ANNA OG ENDRINGER I LOV 
OM TILSKOT TIL LIVSSYNSSAMFUNN. 
 
 
Viser til deres brev av 26.02.2003 – med frist 11.04.03 for kommentarer til lovforslagene.  
 
Vi har gjort oss følgende merknader til de foreslåtte rutinene: 
 

•  Det er de frivillige tros –og livssynssamfunn som taper på lovendringene. 
Det er stor sannsynlighet for at mange vil reservere seg mot at personsnummer benyttes på  
denne måten. Dermed mister organisasjonen støtte for dette medlemmet. 
Vi har forståelse for problematikken rundt dobbelregistrering og alt ekstra arbeid dette  
medfører, men på grunn av personvernet mener vi departementet må finne andre løsninger  
enn de som her skisseres. 
 

•  De frivillige tros –og livssynssamfunn innehar ikke sine medlemmers personnummer.  
For det enkelte trossamfunn vil det være en nesten håpløs oppgave å innhente disse  
sensitive personopplysningene – hvis ikke Departementet gir en forhåndsgaranti om at  
dette ansvaret pålegges dem.  
 

•  Forslaget innebærer at alle oversikter over fødselsnummer på medlemmer – fysisk skal 
slettes / eller returneres det enkelte tros eller livssynssamfunn – etter at den årlige 
beregningen er foretatt.  
Men de mange menighetskontorene rundt om i landet, (som mange steder er i private hjem)  
kan ikke slette sine medlemmers fødselsnummer fra sine arkiver.  Disse konfidensielle  
opplysningene må man ha liggende på sine datamaskiner til neste års søknader.  
Dette må Departementet og Datatilsynet ta høyde for. Godkjennelser må gis og  
sikkerhetstiltak innføres. Vi tror at mange enkeltmennesker vil reservere seg imot dette! 
Dermed er det de frivillige tros –og livssynssamfunn som taper på forslaget. 
  

•  Ettersom flertallet av Norges befolkning er tilknyttet Den Norske Kirke, er problemet med 
dobbelregistrering størst her. Det viser seg gang på gang at mennesker som har meldt seg 
ut fra den Norske Kirke likevel står registrert der.  
Vi tror dagens ordning med stat og kommunetilskudd trenger forbedringer. Vi mener 
likevel at Departementets forslag er å tøye dette for langt. Vi er overbevist om at andre 
løsninger finnes – og som et første steg bør de forskjellige tros –og livssynssamfunn 
pålegges forbedrede rutiner samt føring av nøyaktig adressekartotek.    
Vi minner om at det ikke ”bare” er innen tros –og livssynssamfunn dette problemet  
eksisterer. De siste årene har vist at problemet faktisk er større innen politiske  
partiorganisasjoner og andre organisasjoner som har spekulert i fiktive medlemskartotek. 
Rutinene må forbedres. 
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For  Menigheten  Filadelfia 
 
John-Arild Kordahl 
Pastor. 
 
PS! Disse merknader sendes dere elektronisk og som vanlig brev. 


