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Grimstad,

9. september 04

Kultur og kirkedepartementet.
Deres ref. 2004/2480 AØ GP
Høringsuttalelse vedr. endring i forskrift om trossamfunn mv.
Vi takker for muligheten til å uttale oss, og har en merknad til avsnittet der
det heter _at ved dobbeltmedlemskap (også i forhold til Den norske kirke) vil
det ikke bli utbetalt tilskudd_. Dette er, etter det vi oppfatter, en
særdeles upresis formulering.
1.
Vi har ved flere anledninger funnet at medlemmer i vår menighet også av
en eller annen grunn står som medlemmer i DNK, og har i noen tilfeller sikkert
stått der fra fødselen av, uten å vite det. Foreldrene har kanskje aldri
stått i DNK, og en har av den grunn aldri funnet grunn til å sjekke dette.
2.
Formuleringen sier ikke noe om hvorvidt DNK i slike tilfeller beholder
det medlemmet som står dobbeltført, eller om dette medlemmet strykes begge
steder. Hvordan skal videre tilbakemeldingen til menigheten skje?
3.
Vi mener at en naturlig konsekvens av at det avdekkes dobbeltmedlemskap,
må bli at personen tilskrives, og enten blir bedt om å avklare sitt doble
medlemskap, og får varsel om at vedkommende i neste omgang vil bli strøket,
dersom så ikke skjer.
4.
Avslutningsvis vil jeg bemerke at det også burde være mulig å stå
tilsluttet mer enn et trossamfunn samtidig. Dersom dette av noen er ønskelig,
må dette følges opp med en avklaring fra slike dobbeltmedlemmer om hvem
tilskuddet skal gå til.
Ellers er det en forenkling at vi ikke trenger å sende søknad til kommunen,
men da forstår vi heller ikke hvorfor det er satt opp en søknadsfrist.
Når det gjelder et tilbud vi har fått som går på å gi oss hjelp til å
fremskaffe personnummer på våre medlemmer, så høres dette ganske utrolig ut.
Skal personer som nå eventuelt vil reservere seg til at en fortrolig
opplysning, som personnummeret er, bare oppleve at dette skjer over hodet på
vedkommende. Lovligheten av dette må først bli vurdert av datatilsynet.
Med hilsen
For Betania Menighetssenter
Kårstein Bø

