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Høringssvar - forskrift om tilskudd til tiltak mot rasisme, 
diskriminering og hatefulle ytringer 

 

 
Innledning 
Det vises til e-post av 7.4.22, hvor Bufdir på vegne av Kulturdepartementet har sendt ut 
forslag til forskrift om tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, på 
høring, og ber om høringssvar til forslaget. Kirkerådet vil med dette, på vegne av Den norske 
kirke, knytte noen kommentarer til høringsnotatet og punkt 3.2: «Hvem kan søke - § 4».  
 
Formålstjenlig unntak 
Av punkt 3.2 i høringsnotatet følger det at Bufdir foreslår at det stilles krav til registrering i 
Frivillighetsregisteret for tilskuddsordningen, men foreslår samtidig at det gjøres unntak for 
tros- og livssynssamfunn som ikke kan registrere seg i Frivillighetsregisteret, slik at disse 
likevel skal kunne søke om tilskudd. 
 
Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, og har som mål 
å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å 
motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og 
livssyn.  
 
For å arbeide mot disse målene er tros- og livssynssamfunnene verdifulle og viktige 
samarbeidspartnere. Kirkerådet vil følgelig understreke viktigheten av at det i forskriften 
gjøres et slikt unntak for tros- og livssynssamfunn som ikke kan registrere seg i 
Frivillighetsregisteret.   
 
Det er flere momenter som taler for at et slikt unntak må gjøres. Kirkerådet vil ikke inngi en 
uttømmende liste over argumenter for dette, men i det følgende peke på noen sentrale 
momenter:  
 

- Tros- og livssynssamfunnene er den klart største sivilsamfunnsaktøren – sett under 
ett – som når mennesker i alle deler av befolkningen. Mange av aktørene har også 
en særlig interesse av å søke slike midler og har en særlig kompetanse gjennom 
erfaringer med rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer til å gjøre godt arbeid mot 
slike holdninger og handlinger.   

- Det er viktig med unntak som insentiv for viktige aktører på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå som kan bidra gjennom respektive tros- og livssynssamfunn (som når 
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store deler av befolkningen på tvers av kultur-, språk- og livssynstilhørighet) å få 
tilgang til midler som kan være insentiv for arbeid mot rasisme, diskriminering og 
hatefulle ytringer.  

- Majoritetssamfunn (med Den norske kirke i en særstilling) har en særlig interesse og 
behov for å følge opp tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Midler 
som kan tildeles på lokalt og regionalt nivå vil være gode insentiver for å følge opp 
dette arbeidet. 

- Minoritetssamfunn – særlig de såkalte innvandrerreligionene – vil være særlig 
aktuelle som ressursmiljøer i dette arbeidet.  

- Tilskuddsordningen kan bidra til å støtte samarbeid mellom tros- og livssynsaktører – 
både det nasjonale Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn – men også 
regionale og lokale samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn. 

 
Det livssynsåpne samfunn 
Kirkerådet vil til sist trekke fram at et slikt unntak for tros- og livssynssamfunn må gjøres for 
at ordningen skal være i tråd med den brede tverrpolitiske enigheten som ligger til grunn, om 
at staten har et ansvar for å legge til rette for et livssynsåpent samfunn, noe som blant annet 
ligger til grunn for den nye lovgivningen på feltet (jf. trossamfunnsloven). 
 
Forarbeidene til denne loven peker på statens rolle i aktivt å understøtte og anerkjenne 
trosaktørene og religionsfriheten, og framhever tros- og livssynssamfunnenes viktige rolle i 
samfunnet. Forarbeidene peker enda videre på at staten også skal «invitere tros- og 
livssynssamfunnene til å være med å bygge samfunn, gjennom å løse sosiale utfordringer, 
fremme integrering og dempe konflikter»1. Den aktuelle tilskuddsordningens mål er helt i 
kjernen av dette, og illustrerer at også disse hensynene klart peker i retning av at et unntak 
må gjøres for tros- og livssynssamfunnene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Jan Christian Kielland           

avdelingsdirektør 
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1 Prop. 130 L (2018–2019), side 11. 
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