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Kort høringsnotat vedrørende Forslag til lov om tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsloven) 
Muslimsk Dialognettverk (MDN) har gjennomgått Prop. 130 L (2018-2019) som ender opp med 

forslag til ny Lov om tros - og livssynssamfunn og har følgende kommentarer: 

MDN merker seg at de fleste av MDNs kommentarer i høringsrunden er blitt tatt til følge i 

lovforslaget. Dette inkluderer: 

 Å bli behandlet på lik linje med Den norske kirke 

 Minste antall medlemmer som kriterium for tilskudd. 

 At barn blir regnet som fullverdige medlemmer og dermed bidrar til å utløse tilskudd til 

tros- eller livssynssamfunnet, 

 At forslaget legger opp til «soft power» i forhold til å sikre kvinners plass i aktiviteter og 

representasjon i styrer, ved at det stilles krav om at det rapporteres i årlig rapport til 

myndighetene. Eventuell endring av holdninger tar tid. MDN er av den oppfatning at 

rapporteringsplikt i seg selv vil være et bidrag til i dette henseende. 

 Det samme gjelder økonomiske gaver til trossamfunn med opprinnelse fra land som ikke 

har tros- og livssynsfrihet som kan medføre tap av støtte. MDN har tidligere påpekt at et 

slikt forslag er risikabelt, både i forhold til å avgjøre premisser og praktisering. MDN støtter 

transparens og har ingenting mot at gaver over en viss størrelse oppgis. Dette må imidlertid 

ikke brukes mot noe tros- eller livssynssamfunn så lenge det ikke påvirker trossamfunnet til 

bryter forutsetningene for tilskudd som regnet i forslaget til ny lov.  

MDN er tilfreds med formuleringen «tilskuddsordningene for andre tros- og livssynssamfunn er 

utformet som rettighetsbaserte ordninger på grunnlag av støtten til Den norske kirke. Samfunnene 

har et lovfestet krav på tilskudd av en størrelse som om lag svarer til bevilgede midler til Den norske 

kirke, beregnet per hode.» Slik skiller det seg fra en hvilken som helst støtte som gis til 

sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge.  

MDN vil likevel minne om at Lov – politikk og retorikk henger sammen og gjensidig påvirker 

hverandre. Dette gjelder ikke minst i media. Årlig blir muslimene trukket fram i media når tallene for 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn foreligger fra myndighetene. Der blir lovfestet rett til tilskudd 

beskrevet som «støtte», og en får følelsen av at muslimene får stadig større «gaver» på fellesskapets 

bekostning. Det finnes også eksempel på politikere som med ulike ordninger vil forkaste hele 

«støtteordningen». MDN vil derfor understreke viktigheten av at alle offentlige aktører, være seg 

politikere eller embetsverket er presis på ordbruk. Dette er viktig i tiden vi lever i med en økning i 

fiendtlighet mot muslimer. 
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