Kulturdepartementet
Resultatområde 95 Tros- og livssynssamfunn
Oppdrag



Behandle saker etter lov om trudomssamfunn og ymist anna med forskrifter
Utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn

Finansiering
Finansiert over Kulturdepartementets budsjett Kap. 310, post 70 Tilskudd til tros- og
livssynssamfunn.
Bakgrunnsinformasjon







Lov av 13. juni 1969 nr. 25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Lov av 12. juni 1981 nr. 64: Lov om tilskot til livssynssamfunn
Forskrift av 12. januar 1988 nr. 996 Forskrift om tilskot til livssynssamfunn
Forskrift av 19. april 2005 nr. 345: Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn
Rundskriv G-200/88 Delegasjon til fylkesmennene: Statstilskudd til uregistrerte trossamfunn
og livssynssamfunn
Årlig rundskriv til fylkesmennene fra Kulturdepartementet

Resultatkrav




Forvalte tilskudd til tros- og livssynssamfunn som sikrer tilnærmet økonomisk likebehandling
mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Påse at tros- og livssynssamfunnene drives etter reglene gitt i lov
Behandle enkeltsaker etter god forvaltningsskikk og som hovedregel i løpet av 1 måned

Arbeidsbeskrivelse







Behandle søknader om registrering som trossamfunn
Godkjenne nye forstandere og forstandere i nyregistrerte trossamfunn
Beregne og utbetale statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til
livssynssamfunn
Behandle klager over kommunale vedtak om tilskudd
Slette trossamfunn som ikke lenger skal være registerført og sørge for at de offentlige
bøkene til trossamfunnet overlates til fylkesmannen
Føre tilsyn med forstandere, herunder reagere ved avdekking av kritikkverdige forhold

Rapportering
Kort beskrivelse av aktiviteten på området i fylkesmannens ordinære årsrapport, herunder
oversikt over:




tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd og antall medlemmer det er gitt tilskudd for
trossamfunn som er slettet hos fylkesmannen
nye registrerte/uregistrerte trossamfunn



ev. tilsyn med trossamfunn og forstander.

Fylkesmannen skal orientere departementet om særskilte problemstillinger på området.

Resultatområde 96 Gravferdsloven
Oppdrag
Fylkesmannen skal:




behandle søknader om privat gravplass for nedsetting av askeurne og eventuelt sette vilkår
behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden
behandle klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen i medhold av
gravferdsloven.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 525)
Bakgrunnsinformasjon









Lov av 7. juni 1996 nr. 32: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), jf. §§
9, 20, 23 annet ledd og 24 annet ledd.
Forskrift av 10. januar 1997 nr. 16: Forskrift til gravferdsloven
Ot.prp.nr. 64 (1994-95) om kirkeloven og gravferdsloven (denne er ikke lagt ut på internett)
Rundskriv P-15/2011 Endringer i gravferdsloven og kirkeloven
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/endringer-gravferdslovenkirkeloven.html?id=667669
Rundskriv P-8/2012 Veiledning vedrørende saker om spredning av aske
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/veiledning-vedrorende-sakerom-spredning.html?id=710990
Rundskriv P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/endringer-igravferdsforskriften.html?id=710993

Resultatkrav


Behandle enkeltsaker etter god forvaltningsskikk og som hovedregel i løpet av 1 måned.

Rapportering


Omtale i årsrapporten som viser oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse
sakene.

Resultatområde 97 Lov om helligdager og helligdagsfred
Oppdrag
Fylkesmannen skal:



behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens
helligdagsfreden varer
behandle søknader om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk
turiststed.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 525)
Bakgrunnsinformasjon





Lov av 24. februar 1995 nr. 12: Lov om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5
Lov av 26. april 1947 nr. 1: Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 1 annet ledd
Ot.prp. nr. 11 (2002-2003) om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om
helligdagsfred m.v.
Lovavdelingens tolkningsuttalelser

o
o

Tolkningsuttalelser om helligdagsloven
Åpningstidsloven

Resultatkrav


Behandle enkeltsaker etter god forvaltningsskikk og som hovedregel i løpet av 1 måned.

Rapportering


Omtale i årsrapporten som viser oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse
sakene.

