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HØRINGSSVAR - NOU 2013: 1  DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 

 

Innledning 

 

Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. 

februar 2013 der vi inviteres til å komme med synspunkter på utredningen NOU 2013: 1 Det 

livssynsåpne samfunn. KUN er en utdanningsinstitusjon i Tromsø som gir praktisk- kirkelig 

utdanning til prester (praktikum), diakoner, kateketer og kantorer. KUN driver også med 

videreutdanning og kursvirksomhet, forskning og publisering. KUN har en særlig forpliktelse 

på nordnorske, samiske og kvenske forhold. KUN har valgt å uttale seg primært om forslag i 

utredningen som direkte berører Den norske kirke, men vi tar ikke stilling til alle forslag. Vi har 

valgt noe av det vi synes er viktigst og som KUN har mest kompetanse på. KUN leser 

utredningen med et nordnorsk blikk hvor hensyn til distriktene teller mye.  Dette inkluderer 

samiske og kvenske forhold.  KUNs høringssvar er delt i en prinsipiell del og en spesiell del 

hvor vi går inn på enkeltforslag. 

I KUNs stab er det ikke full enighet om forslagene i utredningen. KUN har drøftet forslagene 

ved flere anledninger, og høringssvaret har tatt hensyn til synspunktene som er kommet fram.  

KUN er en institusjon innenfor en majoritetskirke, og har dermed et ansvar for å bidra til 

kritiske blikk på etablerte ordninger og praksis på tros- og livssynsfeltet. Det gjelder i offentlig 

samtale og debatt, men ikke minst i undervisning av kommende medarbeidere i Den norske 

kirke. Den norske kirke vil måtte omstille seg i årene framover, og KUN plikter å hjelpe 

studenter til å ha holdninger, mot og kunnskap til å gå inn i endrede relasjoner mellom stat og 

kirke og mellom ulike religioner og livssyn i Norge. 

 

A Prinsipiell del 

 

KUN støtter grunnprinsippene i utredningen, inklusive prinsippet om likebehandling 

  

KUN er positiv til utredningens ønske om en helhetlig vurdering av tros- og livssynspolitikken 

i Norge. Dette er aktualisert etter endringene i Grunnloven i mai 2012. KUN støtter i hovedsak 

endringene i relasjonen mellom stat og kirke som grunnlovsendringene er uttrykk for.  KUN 

anerkjenner de menneskerettslige forpliktelsene i forhold til religionsfrihet og ikke-

diskriminering, og vi støtter de grunnleggende premissene i utredningen i tros- og 

livssynsfeltet. Etter KUNs mening er det mest krevende punktet, punkt 5 om likebehandling. 

Likebehandling er ikke nødvendig i forhold til å ivareta tros og livssynsfrihet, men er et 
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prinsipp som går ut over dette. Å vedta likebehandling av alle religioner og livssyn må 

oppfattes som en nokså grunnleggende endring i tros- og livssynspolitikken. I svært lang tid har 

det vært en nær forbindelse mellom kirke og stat/folk som har gitt Den norske kirke en 

særstilling. Denne brytes nå prinsipielt til fordel for prinsippet om likebehandling, selv om Den 

norske kirke i kraft av sin størrelse i uoverskuelig framtid vil ha en spesiell plass. Her står vi 

likevel ved kjernen av et vesentlig spørsmål i utredningen. Konsekvensene er store, i alle fall på 

sikt, både for det norske samfunn og for Den norske kirke: Skal alle tros og livssynssamfunn 

behandles likt, og dermed prinsipielt sett oppfattes som like verdifulle, eller skal ett av dem ha 

fortrinn?  KUN er enig i utredningen i at om en stat skal føre en aktiv støttende tros- og 

livssynspolitikk, må den være basert på likebehandlingsprinsippet. Prinsipielt sett vil det være 

vanskelig å gå inn for noe annet enn prinsipiell likebehandling i et moderne pluralistisk 

samfunn.  Samtidig reiser prinsippet om likebehandling noen spørsmål fordi Den norske kirke 

skiller seg fundamentalt ut fra de øvrige tros- og livssynssamfunnene i Norge.  Utredningen har 

tatt hensyn til dette i drøftingen av kirkebygg, men KUN tror det også er flere immaterielle 

forhold som tilsier at likebehandling ikke kan gjennomføres over natta. Dette kommer vi 

tilbake til nedenfor.   

KUN gir dermed tilslutning til de åtte prinsippene for en helhetlig tros- og livssynspolitikk som 

utredningen bygger på, selv om vi ikke alltid er enige i anvendelsen av prinsippene. 

Grunnleggende sett er KUN positiv til utredningen, og tror den gir et godt utgangspunkt for å 

drøfte framtidig tros- og livssynspolitikk, samt ta beslutninger, selv om den har svakheter, og 

det kommer fram felt som må utredes videre.  

 

Utredningen varsler om kraftig retolkning av Den norske kirkes rolle 

 

Fra KUNs ståsted er det tre hensyn som har særlig vekt i vurderingen av utredningen. Viktigst 

er spørsmålet om beskyttelse av tros- og livssynspraksis, ikke- diskriminering og 

likebehandling samt de andre grunnprinsippene som slås fast i utredningen. Men også hensynet 

til hva som oppfattes som teologisk riktig og hva som er hensiktsmessig har vekt i KUNs 

vurdering. KUN tror at det er skadelig for Den norske kirke å kjempe for privilegier som 

likevel trolig gradvis vil bli borte. En slik posisjon skaper et inntrykk av en uselvstendig kirke, 

en kirke som ikke står på egne bein. Dette svekker troverdigheten til Den norske kirke, og vi 

tror det er en strategi som er langt verre enn å klare seg uten offentlige privilegier. KUN tror at 

en slik strategi vil utløse negative holdninger mot Den norske kirke og styrke allmenn 

sekularisering. For Den norske kirke er kanskje det viktigste ved utredningen at den gir kirken 

sterke incitamenter til å reorientere seg og finne en ny plass i det norske samfunnet. Det er 

krevende organisatorisk, men enda mer krevende på innholdssiden. Den norske kirke må finne 

ut av hva det vil si å være en kristen kirke, uten særlig privilegier i et samfunn som både er 

nokså sekularisert, samtidig som det er flerreligiøst. KUN tror dette kan gi nye muligheter for å 

retolke hva det vil si å være kirke og kristen. Som enkelte forskere påpeker kan en kanskje si at 

kirken nærmer seg en før-konstantinsk posisjon for første gang på nærmere 1700 år. Det er ikke 

sikkert at en kristen kirke har så mye å tape på å miste makt og posisjoner, teologisk sett. En 

slik ny posisjon kan bringe Den norske kirke nærmere jesusbevegelsens opprinnelige budskap 

og kraft. Kanskje kan dette bli en sannere og mer ekte kirke. I en slik radikal omtolkning av sin 

rolle, som utredningen er et tegn på nødvendigheten av, tror KUN at utdanningsinstitusjonene, 

ikke minst praktisk-teologiske, blir særlig viktige både som tenke- tanker for Den norske kirke 

og for å delta i utviklingen av nye roller for kirkelige medarbeidere. 

 

En støttende tros- og livssynspolitikk 

 

KUN er positiv til det grunnleggende premiss, utvalget ble bedt om å legge til grunn, at staten 

skal føre en støttende tros- og livssynspolitikk. En slik politikk forutsetter at en generelt sett ser 

positivt på ulike livssyn, trossamfunn og religioner. KUN støtter denne vurderingen, selv om 

det også sett innenfra et trossamfunn, slik KUNs perspektiv er, finnes dilemmaer i dette. Mange 

tros- og livssynssamfunn, i noen grad også Den norske kirke, inntar i en del spørsmål 
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standpunkt som er på kollisjonskurs med verdier som likestilling og homofiles rettigheter.  

Dermed blir det en konflikt mellom viktige verdier og hensynet til å støtte religion og livssyn. 

Dilemmaet er reflektert i det 6. prinsippet og innebærer krevende avveininger. Vi mener at det 

også innenfra et trossamfunn er viktig å påpeke utfordringene i dette.  For KUN er likestilling 

og støtte til homofiles rettigheter i pakt med et kristent menneskesyn og dermed dypt kristne 

verdier, men dette er det uenighet om innenfor Den norske kirke, en uenighet som går tvers 

gjennom mange trossamfunn. Vi synes utredningens flertall har manøvrert godt innenfor disse 

kryssende hensynene ved først og fremst å sette krav til demokrati, likestilling osv. i tros- og 

livssynssamfunn på organisasjonsnivå og styringsstruktur, ikke for religiøse ledere eller religiøs 

praksis.  Samtidig har flertallet hatt en strengere vurdering når det gjelder støtte til barne- og 

ungdomsorganisasjoner og mener her at reglene for tildeling bør strammes inn. Vi finner dette 

rimelig.  

KUN mener at religion og livssyn generelt sett er støttverdig. Samtidig gir en støttende tros- og 

livssynspolitikk en viss mulighet til å følge med på og regulere tros og livssynssamfunn 

innenfor tros- og livssynsfrihetens rammer. Tros- og livssynssamfunnene blir dermed kikket i 

kortene av en instans utenfra. En støttende politikk bidrar til å holde feltet mer offentlig.  Det 

tror vi er klokt for alle tros- og livssynssamfunn, inklusive Den norske kirke.  

 

Vurdering av utredningens tolkning av mandat 

 

Det har vært debatt om utvalget har gått for langt i forhold til sitt mandat når det har kommet 

med forslag ut over kirkeforliket (Kap.10. Tillegg til del III). KUN mener det var rimelig å 

komme med noen vurderinger også ut over forliket. Det gir utredningen et nødvendig 

perspektiv. Dette er også nedfelt som et tillegg. Men her har KUN ikke tatt stilling til alle 

flertallskonklusjonene. Hensynet til tros og livssynsfriheten trenger ikke føre til at § 16 i 

Grunnloven bør endres på kort sikt, men hensynet til likebehandling har kanskje det som 

nødvendig konsekvens.  Uansett krever dette mer utredning.  KUN mener at § 4 om Kongens 

tilhørighet til den ”evangelisk- lutherske religion” bør endres. Det er inkonsekvent at 

paragrafen ikke ble endret i 2012, noe som vel henger sammen med Kongens personlige 

inngripen. Ytterligere grunnlovsendringer og endringer ut over kirkeforliket krever imidlertid 

ny utredning, og KUN bruker ikke mer plass på å drøfte dette her.  

 

Den største svakheten i utredningen er at den underkommuniserer de samfunnsmessige 

verdier kristendommen og Den norske kirke har gitt og gir samfunnet.  

 

KUN mener utredningen har underkommunisert kristendommens positive kulturbærende rolle 

gjennom historien, selv om denne selvsagt også er tvetydig. Den norske kirkes 

samfunnsmessige rolle har fått for liten vekt i utredningen. Vi kan peke på det kristne 

menneskesyn, utvikling av fattigdomsomsorg, diakoni, sykehusvesen og skole. 

Kristendommens plass i arkitektur, litteratur og musikk er grunnleggende. Kristendommens 

betydning i ansvaret for fattige i andre deler av verden, i krisehåndtering og som eksistensiell 

samtalepartner er også helt avgjørende. Vi kan videre nevne betydningen av Den norske kirke 

som aktør i miljøspørsmål og synet på asylsøkere ol. Dette er ikke bare saker som hører 

fortiden til, men også nåtid. Tre helt ulike eksempler fra vår egen tid er Den norske kirkes svært 

omfattende musikk og kulturarbeid, Den norske kirkes vedvarende kritikk at myndighetens 

behandling av asylsøkere og rollen som eksistensiell samtalepartner i fengsler, sykehus og 

forsvaret. Disse kollektive og kulturbærende sidene ved kristendommen ser ut til å ha fått svakt 

fokus i utredningen. Kristendommens rolle i samfunnet handler ikke bare om tro og religion i 

snever forstand og på individuelt nivå, men har hatt og har en stor samfunnsmessig, sosial og 

kulturell rolle. I særlig grad vil dette gjelde et trossamfunn som til de grader har vært i majoritet 

som Den norske kirke. Her synes det som om utvalgets forståelse av religion har vært for 

snever og for individualistisk.  
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Premissene for utredningen må føre til mer religion i det offentlige rom, og økte utgifter, 

ikke mindre 

 

I enkelte deler av utredningen synes det som om kravet til likebehandling har gått ut over 

prinsippet om en aktiv støttende tros- og livssynspolitikk. Dette ses i f. eks i forslagene om tros- 

og livssynstjeneste i offentlige institusjoner, men også andre steder.  Skal en både ha støttende 

politikk, og samtidig sørge for likebehandling, tror vi det må føre til økt satsing på religion og 

livssyn og økte økonomiske overføringer, ikke minst for å ivareta menneskers religiøse behov 

over hele landet. Å ivareta begge hensynene er ambisiøst, og vi tror det må føre til mer religion 

i det offentlige rom, ikke mindre. Det kan ikke først og fremst innebære nedskjæring av 

kirkelige tilbud for å oppnå nøytralitet og likebehandling, men heller øke den totale mengden 

av tilbud om religion og livssyn.  

Hvis en derimot mener at disse to prinsippene innebærer at en smører religionsstøtte tynt 

utover, uten økte ressurser, vil dette sannsynligvis innebære mindre religion på de fleste 

mennesker (religion forstått vidt). Går en inn for det, må det i så fall klargjøres slik at 

premissene er helt tydelige. KUN synes at utredningen her ikke er klar nok. I noen grad fratar 

en Den norske kirke støtteordninger mer enn å tilføre andre tros- og livssynssamfunn støtte.  

Dette synes vi er en svakhet og uklarhet ved utredningen. 

 

Religion i hele landet, eller bare tettbygde strøk? 

 

I dag har Den norske kirke en landsdekkende funksjon. Det vil si at den er til stede i alle 

kommuner og gir alle mennesker som er medlemmer kirkelig betjening, ofte også ikke- 

medlemmer. Kirkelig betjening er vidt forstått og inneholder kultur, musikk, sosiale fellesskap 

og krisehjelp, for å nevne noen av de mange samfunnsmessige funksjonene som går ut over 

strenge religiøse kategorier. De fleste steder har en, i alle fall i noen grad, bygd opp en 

tverrfaglig stab med vekt på diakoni, musikk og undervisning, i tillegg til prestetjeneste. Den 

norske kirke driver f.eks. besøkstjeneste for ensomme, sorgkurs for etterlatte etter barns død, 

ulike kor for barn, den holder åpen kirke, har samlinger på sykehjemmet, kulturkvelder på 

asylmottaket osv. Den norske kirke driver både mer av alt dette i kraft av å være 

majoritetsreligion, men også over alt, dvs. i alle kommuner.  Betjening på små steder er 

kostbart, og Den norske kirke er alene om å ha et ansvar for dette. Ved en likebehandling av 

alle religioner og livssyn vil det være opp til Den norske kirke å prioritere å være 

landsdekkende. Forutsatt like mye midler fra det offentlige som i dag og stor medlemsmasse, 

vil dette kunne opprettholdes om en prioriterer dette selv. Men KUN ser for seg at dagens brede 

kirkelige betjening over hele landet, lett vil komme under press om medlemsmassen synker 

eller den økonomiske støtten innskrenkes til en snevrere forståelse av hva religion er, f. eks til 

rituell praksis eller enkelttjenester. Dette henger sammen med punktet ovenfor om de 

kulturbærende sidene ved religion, som nok er tatt for lett på i utredningen.  Utredningen er 

opptatt av ulemper og kostnader for små- tros- og livssynssamfunn, men virker ikke så opptatt 

av kostnadene ved å tilby religion over hele landet. En kan tenke seg at det å inneha 

landsdekkende funksjoner og tilstedeværelse bør få økonomisk uttelling. KUN ser at det ikke er 

enkelt å svare på disse utfordringene, her trengs trolig mer utredning. Hvordan sikre religiøs 

tilstedeværelse og betjening i hele landet, ikke bare i tettbygde strøk eller der et trossamfunn 

har mange aktive medlemmer? Hvordan få til dette uten at det går på tvers av prinsippet om 

likebehandling?  

 

Samisk kirkeliv 

 

Den norske kirke har de siste 20 åra satt et spesielt fokus på samisk kirkeliv og hatt det som et 

prioritert område. Samisk kirkeråd er bygd opp, og en har utviklet en menighet for religiøs 

betjening av den sørsamiske befolkningen.  Stor kompetanse er bygd opp gjennom disse årene.  

Arbeidet ovenfor samer er bundet av særlige juridiske forhold knyttet til samisk språk. Men 

Den norske kirkes støtte til det samiske henger vel så mye sammen med hvordan nasjonalstat 
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og kirke har vært koblet sammen, ikke minst gjennom fornorskingsprosessen. På en særlig 

måte har det samiske vært skadelidende av koblingen mellom kirke og stat. Det har derfor vært 

viktig både for stat og kirke å støtte samisk kirkeliv.  Dette er et svært verdifullt arbeid, men 

også kostbart. For at ikke arbeidet skal komme under press, må det utredes hvordan dette i 

framtiden skal kunne støttes.  Vi støtter i den forbindelse Strategiplan for samisk kirkeliv (s 36) 

som påpeker at samers rett til å utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv “er et offentlig 

anliggende som må innarbeides i plan- og lovverk, og ivaretas i alle offentlige organers 

tjenesteyting (jfr. St.meld.nr 28 2007-2008 Samepolitikken) også må gjelde på det religiøse 

området.”  

For å løse de spesielle utfordringene ved religiøs betjening i samiske områder kan det hende at 

feltet bør tas ut av den generelle rammen for støtte til Den norske kirke og ikke berøre støtte til 

andre tros- og livssynssamfunn.   

 

Ansvar for religiøs betjening av døve og hørselshemmede 

 

Som majoritetskirke har Den norske kirke utviklet en struktur og organisasjon før døve og 

hørselshemmede gjennom døvekirken innenfor rammene av Den norske kirke.  Det er bygd opp 

stor kompetanse og et stort landsomfattende nettverk. Døvekirkens arbeid har sterke kulturelle 

og sosiale funksjoner, i tillegg til religiøse. Dette arbeidet er selvsagt kostbart.  Døvekirken er 

et eksempel på at Den norske kirke som majoritetskirke har store immaterielle verdier som det 

er viktig å finne ordninger for å bevare, og hvor det kanskje ikke er helt rimelig at andre tros- 

og livssynssamfunn skal få tilsvarende generell støtte. På samme måte som støtte til en del 

kirkebygg er tatt ut av summen som skal fordeles til andre tros- og livssynssamfunn, bør trolig 

støtten til døvekirken tas ut av et felles regnskap så lenge andre tros- og livssynsamfunn ikke 

har bygd opp tilsvarende strukturer. Særskilt støtte bør også vurderes. 

 

Forholder utredningen seg for mye til organiserte religioner og livssyn? 

 

En kritikk som er kommet opp, etter at utredningen ble publisert, er at den i for stor grad 

forholder seg til organiserte tros- og livssynssamfunn, mens ganske mange mennesker ikke er 

medlemmer av noe slikt. De har i praksis sin egen tro eller livssyn. Tro og livssyn er mer 

individualisert enn utredningen tar høyde for. Dersom tro og livssyn er støttverdig, burde også 

ikke-organisert tro og livssyn støttes.  Vi mener dette er et viktig poeng. Men hvordan støtte de 

uorganisertes tro eller livssyn? Dette kunne vært vurdert grundigere. Det er ikke usannsynlig at 

en del mennesker ønsker seg ritualer rundt overgangsfasene som ikke er bundet opp til noe 

tros- eller livssynssamfunn, f.eks. gravferd. Det ville ikke vært urimelig å utrede muligheten av 

å gi støtte til denne gruppens behov for ritualisering og trosutøvelse/livssynsutøvelse. En 

mulighet er å gi økonomisk støtte til leie av lokaler og bruk av rituelle ledere utenfor 

organiserte livssynssamfunn.  

 

Behov for mer kunnskap og for bred samtale i Den norske kirke 

 

I høringsbrevet ber departementet om innspill til kunnskapsbehov på tros- og livssynsfeltet. 

KUN mener at det i en overgangsfase, som vi nå er på vei inn i, er særlig viktig med økt 

kunnskap for å få til en meningsfull debatt og samtale i Den norske kirke om hvor veien skal 

gå. KUN foreslår derfor at det bevilges midler til forskning, seminarer og publikasjoner knyttet 

til prinsipielle problemstillinger rundt å være kirke i et pluralistisk samfunn, å være 

majoritetskirke i endrede relasjoner og spørsmål som nevnt ovenfor, om hvilke muligheter og 

nye posisjoner en kirke uten privilegier og makt gir.  Det er viktig å få til en bred samtale i Den 

norske kirke om dette.  Forskningen må være nær praksisfeltet og involvere dette. Deler av 

denne type forskning og formidling kan gjerne knyttes til de fire praktikumene i Norge slik at 

kunnskap knyttes direkte til undervisning av nye kirkelige medarbeidere, samt til 

etterutdanning. Men langt flere miljøer må delta i denne type kunnskapsbasert samtale. KUN 

tror Den norske kirkes medarbeidere trenger tid, rom og kunnskap for kunne omstille seg til en 
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ny virkelighet. Det forutsettes at dette blir et nytt satsingsområde for Den norske kirke. 

Endringene mellom stat og kirke er ikke først og fremst lovendringer, men like mye mentale og 

holdningsmessige endringer. Uten et godt rom og kunnskap for samtale og refleksjon i Den 

norske kirke, kan det være en fare for at kirkelige medarbeidere vil gå framtiden i møte med 

engstelse og uro. Det kan igjen svekke rekruttering til kirkelig arbeid. KUN mener de 

kommende endringene, som utredningen er et tegn på, gir mange muligheter for Den norske 

kirke og kristen tro og kanskje også kan vitalisere kirken. Men det krever at Den norske kirke 

går inn i prosesser hvor spørsmålene ikke bare drøftes på topplan, men i hele organisasjonen. 

Dessuten at innhold drøftes mer enn strukturer, som naturlig nok har preget debatten til nå. 

KUN foreslår også forskningsbaserte utredninger for å få mer kunnskap om f.eks. hva slags 

rolle Den norske kirke kan ha under endrede forhold i distriktene, hvordan en kan opprettholde 

kirkelig betjening i distriktene og lignende. Kirkens samfunnsmessige rolle synes 

underkommunisert i utredningen, det samme synes vurderinger av religion og livssyn i distrikt. 

Her trengs mer kunnskap.  Både de praktisk-kirkelige institusjonene, KIFO og andre 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan bidra til mer kunnskap.  

 
B. Spesiell del. KUNs vurdering av noen enkeltforslag 

 

Tros og livssynstjeneste i sykehus og fengsler 

 

KUN mener kirkelig betjening, i hovedsak prester, i sykehus, sykehjem og fengsler er svært 

verdifull. Det er tjenester av høyt utdannende medarbeidere som definerer sin rolle langt ut 

over en snever forståelse av religion. Sykehusprester, sykehjemsprester og fengselsprester er 

aktive i samtaler om sorg og tap, liv, død, etikk og eksistens, i tillegg til mer spesifikke 

kirkelige oppgaver som dåp, begravelse, skriftemål og gudstjenester. Mange mennesker har 

nytte av denne type samtaler, langt ut over aktive medlemmer i Den norske kirke. Prestene 

formidler kontakt med andre trossamfunn og gir veiledning og hjelp til pårørende og til ansatte. 

I framtiden må disse institusjonene, etter KUNs mening, heller styrke enn svekke denne 

eksistensielle og religiøse tjenesten ved å utvide tjenesten med flere religiøse/livssynsmessige 

aktører. I forbindelse med at samhandlingsreformen blir iverksatt vil behovet for tros- og 

livssynsmessig betjening i kommunene øke.  Behovene vil trolig også øke med økt alder i 

befolkningen.  Pasienter og fanger har krav på å få dekt sine åndelige behov. Det må være et 

krav om høy utdanning og kvalifikasjonskrav for denne type medarbeidere. 

 

Forsvaret 

 

KUN er enig i at det er problematisk at det bare er representanter fra Den norske kirke som er 

tilsatt av Forsvaret for å dekke religiøse/eksistensielle behov. Det bør fortsatt være tilsatt tros- 

og livssynspersonell i Forsvaret gjennom Den norske kirke, men i tillegg representanter fra 

andre tros- og livssynssamfunn slik at religiøs og livssynsmessig tjeneste ikke svekkes totalt 

sett. KUN er enig i at tros- og livssynsmessig betjening ikke skal brukes for å bedre de militære 

styrkenes samhold og stridsmoral – eller til å lede eller legitimere krigshandlinger. Religiøse 

uttrykk bør ikke gjøres til felles uttrykk for Forsvarets kollektive verdigrunnlag og 

representanter for tros- og livssynssamfunn bør ikke inngå i obligatoriske fellesarrangementer 

eller inneha militær rangordning. Dette svekker sterkt tros- og livssynssamfunnenes mulighet til 

å komme med uavhengige etiske vurderinger og eventuell kritikk av gjeldende politikk, og det 

på et område som i høyeste grad krever uavhengig etisk refleksjon. Religiøse representanter må 

kort sagt være sivile. KUN mener at dagens praksis er svært diskutabel. Koblingen mellom 

Forsvar og Den norske kirke er kanskje det stedet hvor tros- og livssynsfriheten er mest i spill. 

Her uttrykkes statskirken sterkest og mest symbolsk. Dette er i høyeste grad også en utfordring 

internt for Den norske kirke, som gjennom dagens feltpresttjeneste kan se ut til å støtte militære 

aksjoner og krigslignende handlinger i andre land.  
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Vigselsmyndighet 

 

KUN mener at dagens praksis med vigselsmyndighet for en rekke tros- og livssynssamfunn i 

seg selv hverken truer tros- og livssynsfrihet eller kravet om likebehandling. Derimot truer 

dagens praksis sentrale fellesverdier som likestilling, menneskerettigheter og ikke-

diskriminering ved at religiøse- og livssynssamfunn i en offentligrettslig handling gis anledning 

til å diskriminere, for eksempel på grunnlag av seksuell legning. Her utfordres utvalgets 6. 

prinsipp, slik vi berørte i innledningen. Nå kan det anføres at folk som skal gifte seg kan velge 

mellom ulike aktører, også rent offentlige. Men KUN synes det ikke er riktig at den 

offentligrettslige handlingen skal kunne utføres av aktører som diskriminerer og dermed bryter 

vesentlig med offentlige grunnleggende prinsipper. KUN oppfatter forøvrig dette som dype 

kristne prinsipper. Om bare religiøse samfunn som har en ikke- diskriminerende praksis, skulle 

kunne utføre den offentligrettslige handlingen, ville svært få tros- og livssynssamfunn kunne 

gjøre dette. Det ville med rette bli sett på som utilbørlig press mot trossamfunnene, og 

likebehandling ville vært umulig. Dilemmaet kan løses ved at den offentligrettslige handling 

gjøres av det offentlige alene. I klartekst betyr det at utelukkende det offentlige får vigselsrett. 

Livssynssamfunn og religiøse aktører kan deretter ha sine seremonier. KUN støtter dermed 

flertallet utvalget. KUN er klar over at dette er et brudd med en lang tradisjon i Den norske 

kirke som har mange gode folkelige sider. Det er dessverre grunn til å tro at antallet vigsler 

gjennom Den norske kirke vil synke om en endrer praksis. Men nettopp i en offentligrettslig 

handling mener vi at offentlige prinsipper om ikke-diskriminering må ha forrang. 

 

Gravferdsforvaltning 

 

KUN mener at gravferdsforvaltningen i Norge bør gjøres til et offentlig ansvar. Det er ingen 

prinsipielt holdbare grunner for at dette drives av kirkelige myndigheter, selv om det mange 

steder drives godt, hensiktsmessig og ivaretagende ovenfor andres tro og livssyn. Det er ikke 

utenkelig at et trossamfunn i større grad enn offentlige myndigheter har den sensibilitet som 

trengs i forhold til andres tro, men prinsipielt blir det galt at et spesielt trossamfunn har ansvar 

for dette. Når KUN mener det må overføres til det offentlige er det derfor ikke pga manglende 

tillit til Den norske kirkes fellesråd, men et prinsipielt standpunkt. KUN tror også driften tar 

oppmerksomheten bort fra mange andre mer vesentlige spørsmål innenfor Den norske kirke. 

De publikumsmessige, tekniske og praktiske sidene ved gravferdsforvaltning trenger ikke Den 

norske kirke ta seg av, så lenge dette gjøres med den nødvendige respekt og kunnskap av andre. 

Gravferdsforvaltningen bør derfor også av denne grunn tilbakeføres til kommunen.   

 

Krisehåndtering og dødsbud 

 

KUN er enig i at andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke i større grad enn i dag 

må likebehandles i kriseberedskap. Men kravet om likebehandling må ikke føre til at tros- og 

livssynssamfunnene faller ut av beredskapen, fordi ritualer, tro og livssyn er en svært viktig 

ressurs for mange mennesker som er i krise. Tros- og livssynssamfunn har dessuten stor 

kompetanse i feltet. Derimot er vi ikke enige i at en livssynsuavhengig instans skal formidle 

dødsbudskap. Mange tros- og livssynssamfunn har lang erfaring på dette vanskelige området, 

og trolig vil mange mennesker føle seg godt ivaretatt om en religiøs representant overbringer 

dødsbud. Skulle en la en nøytral representant ha dette ansvaret, er det et alternativ å ha en svært 

nær kobling mellom å meddele budskapet oppfølgende støtte fra ledere i pårørendes tros- eller 

livssynssamfunn.   Samtidig er det klart i forhold til prinsippet om likebehandling at Den 

norske kirke ikke kan være alene om denne tjenesten.  

 

Økonomi 

 

I den prinsipielle delen har KUN kommet med flere utfordringer i forhold til økonomi. Et 

spørsmål KUN reiser er om ikke prinsippene om både likebehandling og aktiv støttende tros- 



side 8 

og livssynspolitikk, må ha som konsekvens at bevilgningene totalt til religion og livssyn må 

økes. Videre spør KUN hvordan religionsutøvelse i distrikt skal kompenseres, samt 

utfordringer med å opprettholde religiøs og livssynsmessig betjening og nærvær for samer og 

døve. 

Utredningens flertall går inn for dagens finansieringsordning av tros- og livssynssamfunn med 

tilskudd basert på medlemstall med Den norske kirke som premiss. KUN er svært usikker på 

om denne modellen er holdbar i framtiden. Både reiser den en rekke problemer rundt utregning 

av statlige og kommunale tilskudd, samt rundt medlemstall. Men prinsipielt sett er det et 

spørsmål om ikke hensynet til tros- og livssynssamfunnenes frihet og selvstendighet må føre til 

at ordningen avvikles. KUN heller til Hompland og Stands tilrådning om at “Tros- og 

livssynssamfunn må drives og finansieres av tilsluttende medlemmer på linje med andre 

frivillige organisasjoner i det sivile samfunnet. Dersom de får offentlig støtte til drift eller 

definerte oppgaver, må det være på like vilkår, og det må stilles samme krav til dem som til 

andre lag og foreninger”. (s 325-326)  

Like viktig, prinsipielt sett, er det å spørre om det er rimelig at ett trossamfunn skal være 

økonomisk premissleverandør for alle andre tros- og livssynssamfunn. En slik ordning bryter 

med prinsippet om likebehandling. Det gjør det vanskeligere å få gjennomslag for å øke 

offentlig støtte til religion og livssyn, fordi en da må støtte alle. Det enkelte medlems ansvar for 

sitt tros- eller livssynssamfunn svekkes også ved et offentlig finansieringssystem. Dagens 

system er trolig fordelaktig for mange tros- og livssynssamfunn, økonomisk sett, men det er et 

spørsmål om ikke ordningen fanger et trossamfunn som Den norske kirke i en økonomisk 

knipetang: Det vil være krevende å få økte inntekter gjennom det offentlige, samtidig som en 

ikke kan heve medlemsavgift. 

På sikt er det er vanskelig å forstå at en selvstendig norsk kirke ønsker å være økonomisk 

avhengig av politikeres skiftende flertall. En selvstendig kirke må prinsipielt sett og i hovedsak 

være økonomisk uavhengig av stat og kommune. Det samme forholdet burde gjelde øvrige 

tros- og livssynssamfunn.   

Om tros- og livssynssamfunnene skal drives uten offentlig støtte som hovedinntektskilde, kan 

en tenke seg at staten hjelper til ved innkrevingen av medlemsavgiften. Dette vil være et 

støttende tiltak til tros- og livssynssamfunn fra statens side. En kan også tenke seg at staten 

støtter tros- og livssynssamfunn på andre måter gjennom støtte til bygg, lavere moms, støtte til 

enkelttiltak eller enkeltområder osv.  Å finansiere tros- og livssynssamfunn gjennom 

medlemsavgift trenger ikke kollidere med prinsippet om en støttende politikk.   

KUN heller mot en omlegging til ordning med medlemskontingent, selv om det i noen grad 

svekker statlige kontrollmuligheter ovenfor trossamfunnene, som etter vår vurdering har 

positive sider (jamfør ovenfor, Prinsipiell del).  Samtidig må en ved en eventuell omlegging 

vurdere nøye hvordan dette vil slå ut for betjening av distriktene. En kan tenke seg ulike 

statlige eller offentlige støtte- ordninger for å ivareta et distriktsperspektiv, ekstraordinær støtte 

til samisk kirkeliv og tros- og livssynsbetjening for døve.  En omlegging til medlemskontingent 

som hovedinntektskilde trenger uansett grundig utredning. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Stig Lægdene  
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