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Høringsuttalelse til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn 
 
Formannskapet i Kristiansand vedtok i møte 21.8.2013 følgende uttalelse fra kommunen til 
NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn: 
 
 
Del 4 Praktisering av tro og livssyn i det norske samfunnet 
 
Til kapittel 13 Plagg og symboler: 
Kristiansand kommune vil påpeke viktigheten av at det i politiet ikke skal benyttes religiøse 
hodeplagg. Kommunen mener dette må unngås av hensyn til den generelle respekten for 
politiet, og at denne beholdes og styrkes på tvers av religionstilhørighet. 
 
Til kapittel 15.6 Andre døgnbaserte helse og omsorgstjenester: 
Kristiansand kommune er enig med utvalget i at kommunen har ansvar for å følge opp de 
føringene som framgår av Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv fra 2009 om rett til 
egen tros- og livssynsutøvelse. 
 
Til kapittel 16 Helligdagsregler og annen fri til utøvelse av tro og livssyn: 
Kristiansand kommune er enig med utvalget i støtten til dagens regelverk for fri fra arbeid for 
å delta i egne religiøse høytider. 
 
Til kapittel 18 Gravferdsforvaltning: 
Kristiansand kommune kan ikke se at kapittel 18 gir tilstrekkelig svar på alle spørsmålene 
knyttet til en eventuell omlegging av gravferdsforvaltningen, og anbefaler at regjeringen 
gjennomfører ytterligere utredninger før det tas endelig stilling til om ansvaret skal overføres 
fullt og helt til kommunene. 
 
Til kapittel 19.4.1 Om retten til støtte til private religiøse skoler i Norge: 
Kristiansand kommune er enig i utvalgets vurdering av retten til støtte til private religiøse 
skoler. 
  



2 
 

 
Til kapittel 19.4.2 Utviklingen av den offentlige skolen i Norge: 

 Kristiansand kommune mener at innholdet i dagens RLE-fag i grunnskolen bør være mer 
enn halvparten kristendom. 

 Kristiansand kommune anbefaler at navnet «RLE-faget» endres slik at det får tilbake K-
en. 

 Kristiansand kommune anbefaler at RLE-faget igjen gjøres obligatorisk i 
lærerutdanningene. 

 Kristiansand kommune er enig i utvalgets vurdering av fritaksretten. 

 Kristiansand kommune mener at skolegudstjenester bør fortsette på tradisjonelt vis. 
 
Til kapittel 19.5.1.2 Barn som faster: 
Kristiansand kommune er enig med utvalget i at slike tema må vurderes ut fra lokale behov 
og vurderinger. 
 
 
Del 5 Offentlig økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene 
 
Til kapittel 23.5.2.1 Antallskrav: 
Kristiansand kommune vil ikke støtte anbefalingen om å fjerne støtten til religiøse 
forsamlinger med under 100 personer. 
 
Til kapittel 24.4 Endring i forvaltningsopplegg: 
Kristiansand kommune støtter utvalgets forslag om at tilskuddene til tros- og 
livssynssamfunn samles i én ordning på statlig nivå. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør  
  
 
 
 
    
 
 
  

 
 


