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UTTALELSE  til Høring – NOU 2013: 1 "Det livssynsåpne samfunn"  
 

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2013 

der vi inviteres til å komme med synspunkter på ovennevnte utredning. 

Sør-Aurdal Kirkelige fellesråd har i overkant av 2700 medlemmer, 5 kirker, (hvorav 2 

stavkirker som er aktive menighetskirker) og et kapell. Vi har ansvaret for 5 gravplasser. 

 

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd har valgt å uttale seg om enkelte forslag i utredningen som 

direkte berører oss. 

 

Den norske kirken sin særstilling som samfunnsinstitusjon:  

Kirken er en samfunnsinstitusjon - ikke bare en trosinstitusjon.  

I bygdene har den en viktig funksjon i det å bygge fellesskap på tvers av politiske og 

kulturelle ståsted. De fleste gravplasser ligger ved kirken. Dette understreker at kirken er en 

samfunnsinstitusjon slik det har vært gjennom mange hundre år i bygdene våre.  

Det er verken riktig eller på sin plass med en lovendring som setter strek over dette 

institusjonelle ansvaret og fratar folk i lokalsamfunnene den kirkelige tilknytingen. 

 

Kirken og gravplassene har en enestående stilling i befolkningen og dette skaper vilje til 

deltakelse i felles oppgaver for ivaretakelse av kirken og gravplassen. Vi ser en overhengende 

fare for at dette engasjementet vil bli borte ved kommunalt ansvar for gravplassene. 

 

Det er viktig å være klar over at tro ikke bare er en usynlig, teoretisk overbevising, men for 

svært mange menneske i Norge noe som ytrer seg i praktisk handling, ved f.eks dugnad på 

gravplassen. 

 

Kirkebygg: 

Den norske kirke har i overkant av 1600 kirkebygg. Av disse er i underkant av 1000 kirker 

enten fredet eller gitt status som verneverdig. Av disse er 28 stavkirker og i Sør-Aurdal finner 

vi 2 som er aktive menighetskirker. Vernestatusen til disse to byggene er gitt av 

riksantikvaren og er en offentlig markering av kirkens kulturminneverdier.  

Kirkebyggene har, i tillegg til sin funksjon som lokaler for Den norske kirkes virksomhet, 

også en funksjon som identitetsbygg og kulturminner for hele det norske folk.  

Kirkebyggenes særpreg, alder og kulturminneverdier bidrar til at det er kostnadskrevende å 

sikre og vedlikeholde byggene på en faglig forsvarlig måte.  

 

Fellesrådet mener med dette å peke på nødvendigheten av at staten tar et særlig ansvar for at 

kirkebyggene sikres og vedlikeholdes.  
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Kirkebyggets betydning i samfunnet tilsier at dette særlige statlige ansvar for byggenes 

kulturminneverdier ikke alene må vurderes som et bidrag til trossamfunnet Den norske kirke, 

men være en del av en bredere kulturpolitikk.  

Fellesrådet er glad for at utvalget mener at offentlige støtteordninger til vernede og fredede 

kirkebygg bør videreføres, og sier at prinsippet om likeverdig behandling av alle trossamfunn 

ikke må være til hinder for at det offentlige kan ha særskilte ordninger for kirkebygg. 

 

Vigselsmyndighet: 

Fellesrådet ser det som noe merkelig at høytid og jus må skille lag når det gjelder giftemål. 

Ritual, religion og jus har historisk hørt sammen, og slik må det fortsette. 

Vi ser forslaget om obligatorisk borgerlig vielse som en form for puritansk tenking der man 

tar bort den kulturelle fargelegging av de viktigste hendelser i livet.   

 

 

Gravferdsforvalting: 

Kirken har opparbeidet seg mye kunnskap knyttet til forvalting av gravplassene, og folk stoler 

på at oppdraget blir ivaretatt på best mulig måte.  

Kirkelige ansatte innehar en kompetanse og erfaring som det vil være synd skal gå tapt.  

Kirken har med andre ord skaffet seg stor ekspertise gjennom utdanning, kurs og erfaring som 

man vil miste om kommunen tar over ansvaret for gravferdsforvaltingen. 

 

Fellsrådet hadde sett at utredningen hadde hatt mer fokus på kvalitet og kompetanse på 

tjenesten som ytes, enn på hvem som yter den.  

Erfaringer fra dialogmøter rundt om i landet, viser at trossamfunn kan samarbeide og forholde 

seg respektfullt til hverandre. Brukerundersøkelser og tilbakemeldinger viser at brukerne, fra 

de etterlatte til ledere for trossamfunn, er tilfredse med fellesrådenes håndtering av oppgaven.  

 

 

 

 

Sammendrag – hovedsynspunkter: 

Fellesrådet mener at prinsippet om likeverdig behandling av alle trossamfunn ikke må være til 

hinder for at det offentlige kan ha særskilte ordninger/tiltak overfor kirkebygg med 

kulturminneverdier. 

 

Fellesrådet ønsker videreføring av ordningen med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn. 

 

Kirkelig gravferdsforvaltning bør forbli et kirkelig ansvar. Fellesrådet ser ingen grunn til å 

endre på noe som har bred folkelig støtte, og som fungerer godt.   

 

 

 

Sør-Aurdal Kirkelige Fellesråd 

v/Liv Barbro Veimodet 

kirkeverge 


