
UTTALELSE TIL NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og 

livssynspolitikk 

Uttalelse fra Nes kirkelige fellesråd (Borg bispedømme) 

 

Innledning 

Det er positivt at det nå kommer en helhetlig tros- og livssynspolitikk i Norge, men likevel 

mener vi det er grunner til at Den norske kirke fremdeles skal ha en særstilling. 

Dette begrunnes med det store antall av befolkningen som er medlemmer (døpte) og den 

norske kulturarv/historie som er nær knyttet til Den norske kirke. 

 

Tros- og livssynstjenester i offentlige institusjoner og i forsvaret 

Viser til kapittel 15.4 og 15.5. 

Dagens ordning med institusjons- og forsvarsprester må videreføres. Andre livssyn må få 

anledning til å ha tilsvarende ordninger.  

 

Vigsel 

Viser til kapittel 17. 

Dagens ordning med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn må videreføres. De som ønsker 

det får borgelig vigsel. Det er unødvendig med doble handlinger. 

 

Gravferdsforvaltning 

Viser til kapittel 18. 

Vi mener at dagens ordning hvor den Den norske kirke forvalter gravferdsansvaret for alle 

skal videreføres. 

 

Økonomi 

Viser til utredningens del V. 

Her må Den norske kirke ha egne ordninger og ikke bli en del av en felles tilskuddsordning 

for alle trossamfunn. 

Ordningen med kommunal bevilgning til kirkens virksomhet, som i dag, må videreføres. 

I tillegg videreføres ordning med statlige tilskudd til den lokal kirke til for eksempel enkelte 

stillinger/enkelte områder av virksomheten. I dag gjelder dette trosopplæring, diakoni og 

kateketer. Kan også i fremtiden omfatte lønn til prestene. 

Det vil og være riktig med direkte tilskudd fra staten til vernede og fredede kirkebygg. 

 

Omskjæring av gutter 
Viser til kapittel 19.5.  

Omskjæring av gutter skal bare være etter guttens samtykke og etter fylte 16 år. 

 

Slakting av dyr 

Viser til kapittel 20.7: Om slakting av dyr uten bedøvelse. Dyr i menneskelig varetekt skal 

ikke påføres unødige lidelser, derfor må § 12 i norsk lovverk om dyrevelferd opprettholdes: 

”Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt skal bedøves før avliving” 

osv. 


