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Vedrørende mandat for tros- og livssynspolitisk utvalg – tilleggsbestilling 
 
Det vises til utvalgets mandat. Utvalget skal bl.a. vurdere tilskuddsordningen for tros- 
og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) og foreslå endringer, med dagens 
finansieringsordning for Dnk som premiss. Kulturdepartementet gir herved en 
tilleggsbestilling til utvalget som faller inn under dette mandatpunktet. Utvalget bes 
svare på tilleggsbestillingen i innstillingen som skal avgis innen utgangen av 2012. 
 
Tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk kan i dag ikke kreve tilskudd for personer som 
tilhører Dnk eller som et annet tros- eller livssynssamfunn utenfor Dnk er berettiget til 
tilskudd for, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna §§ 8 og 19a annet ledd og lov om 
tilskott til livssynssamfunn § 5 første ledd. Tros- og livssynssamfunnene må hvert år 
sende inn fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for. 
Medlemsoversikten jevnføres med Den sentrale folkeregister, Den norske kirkes 
medlemsregister og øvrige tros- og livssynssamfunns innsendte medlemsoversikter. 
Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av 
tilskudd. Det kontrolleres bl.a. at hver enkelt bare står oppført i ett tros- og 
livssynssamfunn utenfor Dnk og at vedkommende ikke står oppført i Dnks 
medlemsregister.  
 
Tilleggsbestilling 
 
Vi ber utvalget utrede lovendringer og andre tiltak som kan bidra til å begrense 
omfanget av dobbeltmedlemskap, og forenkle og effektivisere behandlingen av 
klagesaker om avkorting av tilskudd grunnet dobbeltmedlemskap. Vi ber utvalget 
herunder vurdere om kun personer over 18 år bør inkluderes ved beregningen av 



Side 2 

tilskudd, både i fastsettelsen av tilskuddssatsen og i antallet medlemmer det gis 
tilskudd for. Utvalget kan vurdere om en annen aldersgrense vil være mer 
hensiktsmessig. 

 
Gjennomgangen skal omfatte reglene for medlemskap og tilhørighet, herunder om inn- 
og utmelding, inkl. i kirkeloven, i den grad disse har betydning for dobbeltmedlemskap. 
 
I dag gis det ikke tilskudd for personer som tilhører Den norske kirke, og en person 
kan kun være tilskuddsberettiget medlem i ett tros- eller livssynssamfunn om gangen. 
Utvalget skal legge dette til grunn i sitt svar på tilleggsbestillingen.   
 
Kulturdepartementet er klageinstans i saker etter lov om trudomssamfunn og ymist 
anna og lov om tilskott til livssynssamfunn. Vi ber utvalget utrede konsekvensene av at 
klagesaksbehandlingen overføres til et annet organ og eventuelt foreslå egnede 
instanser. Utvalget kan også vurdere oppretting av et nytt klageorgan.  
 
Utvalget bes fremme konkrete forslag til lovendringer og andre tiltak. Dersom 
personvernet berøres, skal hensynet til dette vektlegges i utformingen av forslagene.  
 
Kulturdepartementet understreker at tilleggsbestillingen ikke skal virke innskrenkende 
på utvalgets vurdering av og forslag om andre og eventuelt større endringer av 
tilskuddsordningen.     
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