
 

 

Til 

Kulturdepartementet 

v/ avdeling for tro, livssyn og kulturvern 

Vår ref.: 17-141/lph Oslo, 6. mars 2017 

 

Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn bør 
statliggjøres og samles i ett forvaltningsorgan 

Kulturdepartementet har i forbindelse med sitt arbeid med ny lov om offentlige 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn bedt om innspill. Human-Etisk Forbund 

ønsker å gjøre oppmerksom på at dagens ordning der både staten og 

kommunene utbetaler tilskudd er svært ressurskrevende og uoversiktlig for 

kommunene og for tros- og livssynsamfunnene.  

 

Vi ønsker derfor å foreslå en ordning der tilskuddsforvaltningen samles hos ett 

statlig forvaltningsorgan.  

 

Bakgrunn 
Human-Etisk Forbund er landsdekkende, i den forstand at vi har medlemmer 

over hele landet og i de aller fleste kommuner. Dette gjør at vi sitter på en nær 

komplett liste over datoer for utbetaling av kommunetilskudd til tros- og 

livssynssamfunn. Kommunes utbetalinger kommer sent på året, og ca. 20% 

kommer etter 31. desember, og en del kommuner foretar sin utbetaling langt inn i 

det påfølgende året. Under er en oversikt over de siste årene: 
• For tilskuddsåret 2016 mangler det per dags dato innbetaling fra 18 

kommuner, for til sammen 988 HEF-medlemmer.  

• For tilskuddsåret 2015 mangler det per dags dato innbetaling fra to 

kommuner (Tjøme og Bokn), for til sammen 140 HEF-medlemmer. 
• For tilskuddsåret 2014 mangler det per dags dato innbetaling fra to 

kommuner (Røst og Bokn). 
• For tilskuddsåret 2013 mottok vi innbetalingen fra den tregeste 

kommunen 19.01.2015, mer enn ett år forsinket. 101 kommuner 

utbetalte tilskudd etter 31.12.13, for til sammen 13.341 HEF-

medlemmer. 

 

Vi legger ved den komplette listen over utbetalingsdatoer for tilskuddsåret 2013, 

som er det nyligste året som er komplett. (Fra noen kommuner mottar vi flere 

innbetalinger. I denne sammenhengen er det i så fall datoen for den første 

ordinære innbetalingen som er gjengitt.) Dersom departementet ønsker flere 

opplysninger fra vår oversikt står vi til disposisjon. 

 



 

 
Side 2 

Konsekvenser av dagens ordning for økonomistyring 

Vi har ennå ikke mottatt alle tilskudd for de tre siste tilskuddsårene. Dette, 

kombinert med en stor andel sene utbetalinger og at en del kommuner utbetaler 

etter 31. desember i tilskuddsåret, gjør det vanskelig å drive økonomistyring, 

særlig budsjettering.  

 

Human-Etisk forbund har 88.000 medlemmer og øker medlemsmassen hvert år. 

Vi har ca. 90 ansatte i Oslo og i våre 18 kontorer i hele Norge. Våre 19 fylkeslag 

og 110 lokallag og gjennomfører aktiviteter i hele landet, bl.a. holdes det kurs og 

konfirmasjonsseremonier for over 10.000 ungdommer, navnefestseremonier for 

rundt 2.200 barn, samt omtrent 750 vigsler og 570 gravferder.  

 

En god og forutsigbar personal- og økonomistyring (inkludert pensjonsforplikt-

elser, utgifter til drift, lokaler m.m.) er en forutsetning for å kunne drive og videre-

utvikle virksomheten i et livssynssamfunn som gir tilbud om aktiviteter og seku-

lære seremonier til stadig flere innbyggere over hele landet.  

 
Dagens ordning gir merabeid 

Departementet opplyste i Statsbudsjettet for 2016 at det i kommuner og hos 

Fylkesmenn fattes til sammen ca. 21.000 enkeltvedtak knyttet til utbetaling av 

lovmessig tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Vi på vår side har mottak av 

tilskuddsbrev og bilag fra nesten alle landets kommuner, samt arbeid med 

purring av forsinkede kommuner.  

 
Anbefaling 

Det ville være en stor forenkling både for offentlig forvaltning og for tros- og 

livssynssamfunnene om de offentlige tilskuddene ble utbetalt samlet fra ett 

forvaltningsnivå (statliggjøring av tilskuddsforvaltningen). Dette foreslås bl.a. av 

Stålsett-utvalget i NOU 2013: 1.  

 

Vi ber departementet også vurdere om tilskuddsforvaltningen kan samles hos ett 

statlig organ, f.eks. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (som det nylig ble kjent at 

overtar forvaltningen av partistøtten), Lotteri- og stiftelsestilsynet (som bl.a. 

forvalter momskompensasjonsordningen) eller hos Kulturrådet. 

Vennlig hilsen 

Kristin Mile 

generalsekretær 

Vedlegg: Liste over utbetalingsdatoer for tilskuddsåret 2013 


