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Sauland den 8. mai 2003  
 
 
HØRINGSBREV – ENDRINGER I LOV OM TRUDOMSSAMFUNN OG YMIST ANNA  OG ENDRINGER I 
LOV OM TILSKOTT TIL LIVSSYNSSAMFUNN 
Deres ref: 2002/ 1624 AØ GP 
Vårt brev av 10. april 2003          Telefon samtale frå dep.  Torsdag 24. april d å  
 
Vi takker for seriøs behandling av vårt brev og for hyggelig telefonsamtale. Departementet 
fortjener ros for denne reaksjonen, som kjennes god for oss ute på landet.  Det er alltid godt å bli 
hørt. 
 
Pinsemenigheten Betel, Hjartdal, hadde ovenfor nevnte sak oppe til drøfting i menighetsmøte 
onsdag 30. april og vil gjerne komme med følgende bemerkning til  forslaget om endring i Lov om 
Trudomssafunn og Ymist anna  av 13 juni 1969 nr. 25  § 19 b 
 
Vår uttalelse blir på generelt og prinsipielt grunnlag.   Vi har ingen problem med å forstå behovet 
for kontroll med medlemskartotekene, som dessverre har vist at ikke alle har like stor oversikt over 
sine medlemmer. Vi føler oss likevel urolig med tanke på personvernet og den faktiske 
religionsfrihet. Noen av oss husker, og var med på debatten da Lov om trudomssamfunn og Ymist 
anna kom. Noe av det som den gangen var et stort diskusjonsgrunnlag og som skapte mye 
vanskeligheter i mange menigheter var nettopp dette med navnelister og kontroll. Derfor ble det i  
justisministerens kommentarer til loven, den gangen presisert at en ved søknad om statlig eller 
kommunalt tilskudd skulle oppgi antall, slik også § 19 1. avsnitt kan, og har blitt tolket. Noe som 
også inntil siste år har vært praksis ved søknad om statlig tilskudd.  I kommunal sammenheng har 
det blitt bedt om  medlemslister, og det har også blitt sendt. 
 
I vårt arbeid er det spesielt to forhold som har skapt problemer. Det ene er frikirkene i mellom, 
ettersom det ikke i tilstrekkelig grad har blitt gjennomført utmelding for alle med tilhørighet som 
flytter og går inn i menighet andre steder en på sitt hjemsted. Disse melder også sjelden 
adresseforandring, det kan derfor oppstå problem med dobbeltføring av den grunn.  Det andre er 
den praksis at alle som flytter og bytter kommunal tilhørighet, automatisk blir meldt til Den Norske 
kirke og blir innført der.  Dette har ført til at undertegnede bla. og andre, som aldri har vært døpt 
eller hatt noe med DNK å gjøre har måttet melde seg ut av kirken ved et par tilfeller. Det er mange 
slike tilfeller.  Det kjennes derfor noe urettferdig at kontrollen skal gå på frikirkenes troverdighet. 
Når problemet er i forhold til statens egen praksis.  
 
Å oppgi fødsel og kommunenummer er for mange svært  følbart, en kjenner seg kontrollert, og det 
gir en negativ følelse, selv om en ser realiteten i problemet.  Det kunne derfor tenkes at kontrollen 
av medlemsmassen kunne knyttes til lovens § 16 hvor det heter at: ” Registerført trudomssamfunn 
skal kvart år senda fylkesmannen ei stutt melding om verksemda og om brigde i ting som er 
registerførde”    Endringer i medlemsmassen ved fødsel, inn eller utmelding, må vel sies å være 
endringer i ting som er registerførde.  Kunne det derfor bli en ordning der en for 2004 sender  de 
nødvendige nummer for hele medlemsmassen, mens en for ettertiden bare tar med antall og  
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nummer på  de som er innmeldt og utmeldt, fødte, eventuelt døde.  Kontrollen ville bli den samme, 
arbeidet mindre og  diskusjonen om kontroll noe mer avslappet. 
 
Så ville det kanskje også vært en god regel og få en linje på flytteskjema til folkeregisteret, der en 
gir opp tilhørighet til den Norske Kirke eller ikke, så vil hvert fall den dobbeltføringen opphøre. 
 
 
 
 
Dette brevet blir sendt både som elektronisk post til : postmottat@kkd.dep.no 
Og som vanlig brev: til Postboks 8030 Dep,   0030 Oslo 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Pinsemenigheten Betel, Hjartdal 
 
 
 
 
 
Reinert O Innvær 
Forstander 
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