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NOU 2013:1  
– Det livssynsåpne samfunn 

Høringssvar fra Salhus menighetsråd 

 

Salhus menighetsråd vil, slik Kirkemøtet gjorde ved sin behandling av NOU 2013: 1, fremheve 

utredningen fra Stålsett-utvalget som et viktig bidrag i prosessen mot en mer helhetlig statlig 

tros- og livssynspolitikk. Valget av betegnelsen livssynsåpent samfunn gir et signal om 

religion og livssyn som noe positivt som skal ha en synlig og rettmessig plass i det offentlige 

rom.  

I tillegg har vi følgende kommentarer til utredningen: 

 Salhus menighetsråd ser det som positivt at Stålsett-utvalget formulerer sitt 
prinsipielle grunnlag eksplisitt, og slutter seg i hovedsak til utvalgets grunnleggende 
prinsipper for en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Videre støtter vi forslaget fra 
Bergen kirkelige fellesråd om at et 9. prinsipp også bør legges til grunn for statens 
tros- og livsynspolitikk: Statens aktive tros- og livssynspolitikk bør i sin utforming 
også ta hensyn til samfunnets kulturelle og historiske identitet der denne har tros- og 
livssynsmessig relevans. Dette prinsippet må gjelde så fremt det ikke bryter med 
trosfriheten og andre menneskerettigheter. 
 

 Flertallet i utvalget har fremmet forslag om endring av Grunnloven, slik at omtalen av 
Den norske kirke tas ut av § 16 og at henvisningen til vår kristne og humanistiske arv 
tas ut av § 2. Tilsvarende foreslår flertallet at verditilknytningen til kristen og 
humanistisk arv og tradisjon tas ut av Opplæringslovens formålsparagraf. Ut fra vår 
oppfatning av Kirkens sentrale rolle både opp gjennom historien og i dagens 
samfunn, og at det er etablert politisk enighet om de valgte formuleringene, finner 
Salhus menighetsråd at formuleringene i Grunnloven og Opplæringsloven 
videreføres. Vi gir her vår tilslutning til utvalgets mindretall.  
 

 Salhus menighetsråd mener at et livssynsåpent samfunn bygges best ved at tros- og 
livssynsnærvær på ulike samfunnsområder utfylles og suppleres av et mangfold av 
tros- og livssynsaktører, og ikke ved at Den norske kirkes rolle og nærvær blir 
redusert. Eksempler på dette er ordninger som skolegudstjenesten og 
sykehusprestordningen som vi mener bør videreføres. 
 

 Salhus menighetsråd mener at utvalget har en for smal tilnærming og forståelse av 
begrepet religion. Religion er noe mer enn et livssyn og en tro som en gruppe 
mennesker slutter seg til. Religion er også kultur, riter, praksiser, tradisjoner, 
holdninger, verdisystemer, individuelle og kollektive identiteter 
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 Salhus menighetsråd mener at tro og livssyn er viktig for den enkeltes liv, og 
dermed for samfunnet som sådan. Den norske kirkes livssynsmessige forankring er 
en ressurs og ikke et problem i møte med det religiøse mangfoldet.  
 

 Salhus menighetsråd mener at heller ikke i et pluralistisk samfunn behøver det å 
være et skarpt skille mellom religion og stat. En stat må kunne knyttes opp til 
majoritetens livssyn under forutsetning av at minoritetenes rettigheter beskyttes. En 
stat må med frimodighet kunne løfte frem sine tradisjoner, uten å lukke for andre. 
Det handler om preferanse for vårt eget med åpenhet for andre. Den norske kirke er 
tross alt en kirke for 75% av befolkningen. 
 

 Salhus menighetsråd støtter utvalgets mindretall som går inn for at tros- og 

livssynssamfunn beholder vigselsmyndigheten, slik ordningen er i dag.  Dette begrunnes 
med at ordningen har dype røtter i det norske samfunnet, og at den fungerer godt.  
Utfordringer knyttet til ordningen bør løses gjennom informasjons- og tilsynstiltak, 
over tid og i dialog med trossamfunnene. Vi må ikke bli så tolerante at vi gir avkall på 
vårt eget. Vi må ikke bli så ydmyke at vi mister oss selv.  

 
 På bakgrunn av den kompetanse og den kultur som Den norske kirke har opparbeidet 

når det gjelder gravferdsforvaltningen, mener Salhus menighetsråd at Den norske 
kirke fortsatt er godt skikket til å ta ansvar for gravferdsforvaltningen i Norge. Vi 
anbefaler derfor at denne ordningen videreføres.  
 

 Det er viktig at alle trossamfunn sikres en god og forsvarlig økonomi, og i den 
sammenheng er det nødvendig å ta hensyn til Den norske kirkes spesielle rolle som 
en landsdekkende folkekirke og dens ansvar for historiske og verneverdige bygninger 
og kulturminner. 
 
 

 

Høringssvaret fra Salhus menighetsråd ble vedtatt i møte 21. august 2013. 

 

 

For menighetsrådet, 

Hilde Haaland-Kramer 

Leder 

 


