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Høringssvar - midlertidige endringer i lovverket - Ukraina 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementet brev av 05.04.2022, hvor forslag til 
midlertidige endringer i lovverket som følge av at et høyt antall personer er ankommet 
Norge, fordrevet fra sitt hjemland på grunn av krigen i Ukraina, sendes på høring.  
 
Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i flere lover og enkelte forskriftsendringer. 
Forslagene har det til felles at det dreier seg om å legge til rette for at Norge lykkes med 
både mottak, bosetting og videre oppfølging av flyktninger fra Ukraina. Kirkerådet vil med 
dette, på vegne av Den norske kirke, knytte enkelte overordnete bemerkninger til 
høringsnotatet. 
 
I notatet redegjøres det for de rettslige skrankene for lovendringene som drøftes. Det også 
gitt en overordnet oversikt over sentrale bestemmelser i Grunnloven og 
menneskerettskonvensjonene av betydning for forslagene, hvor blant annet EMK artikkel 9 
om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter (SP) artikkel 18 om religionsfrihet, nevnes. 
 
Kirkerådet vil uttrykke forståelse for den krevende situasjonen norske myndigheter står i. 
Samtidig vil Kirkerådet understreke viktigheten av at trosfriheten ikke blir en salderingspost i 
dette. Særlig i en periode hvor situasjonen utvikler og endrer seg raskt og det er mange 
behov som må dekkes, vil Kirkerådet minne om og understreke myndighetenes ansvar for å 
ivareta og legge til rette for også flyktningenes trosfrihet. Dette inkluderer retten til å utøve 
sin religion offentlig og sammen med andre.  
 
Det er viktig at norske myndigheter anerkjenner troens betydning i menneskers liv og sikrer 
retten til trosutøvelse, også i krisetider. I det livssynsåpne samfunn som Norge er, spiller 
staten en aktiv rolle i å legge til rette for at alle tros- og livssynssamfunn skal ha nødvendige 
betingelser for å kunne drive et aktivt arbeid. Retten til å ha og praktisere en tro eller et 
livssyn skal kunne være en synlig og legitim del av samfunnet og livet – også for flyktninger. 
 
For at dette skal bli en realitet må norske myndigheter være bevisst sin rolle når det gjelder 
dette. Norske myndigheter må legge til rette for samarbeid og god informasjonsflyt med 
utlendingsforvaltningen og leverandører av mottakstjenester. 
 
Den norske kirke har nærmere 1200 menigheter over hele landet med kirkebygg som kan 
åpnes også til formål utover gudstjenestefeiring og andre kirkelige aktiviteter. Kirken har 
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både profesjonelt og frivillig personell knyttet til trosutøvelse, men også for eksempel 
samtaler og aktiviteter for barn, unge og familier. Den norske kirke ønsker å bidra når 
lokalsamfunn nå skal ta imot mennesker på flukt fra krig og nød, og hvor man trenger 
kirkerom og mennesker som kan gi rom for trosutøvelse, sorg, trøst og håp. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Jan Christian Kielland                  

avdelingsdirektør  
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