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Høringsuttalelse om NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. 
Begge soknene i Bygland kommune har gått sammen om å uttale seg om dette. Her er vårt 

bidrag: 

 

Vi må kunne arbeide for en større likebehandling i vårt samfunn uten å gi slipp på vår kristne 

og humanistiske arv, slik det nå er uttrykt i grunnloven. Utvalget sier selv at "En ordning med 

statskirke eller statsreligion vil imidlertid ikke i seg selv være i strid med menneske-

rettighetene" (side 99). Dessuten frykter vi at det å gi slipp på vår kristne og humanistiske arv 

kan føre til et større vakum enn det vi i dag kan forutse. 

 

Vi har spesielt tatt for oss fire punkter i utredningen som vi vil kommentere: 

 

1. side 115 (10.3 Alternativer for framtiden) 

Vi er uenige at det er nødvendig å endre Grunnlovens §2, og støtter mindretallet 

(Haugland og Tumidajewicz). Vi vil altså beholde ”vår kristne og humanistiske 

arv” i lovteksten. I grunnlovsdebatten i Stortinget våren 2012 gjekk et enstemmig 

Storting inn for denne formuleringen og vi ser ingen grunn til å endre dette. 

 

2. side 22 (1.6 Livsfaser) 

Vi går inn for at tros- og livssynsamfunn beholder sin vigselsmyndighet slik 

ordninga er i dag. Dette er en ordning med dype røtter i det norske samfunn, og 

den fungerer godt. Vi støtter også her mindretallets syn. 

 

3. side 23 (1.7 Tilskuddsordning og medlemsregistrering) 

Vi ønsker, slik mindretallet gjør, at det ikke legges inn krav om kjønn og seksuell 

legning i styrende organer. Eksisterende norske lover ivaretar dette, så vi ser ikke 

behov for innstramning på dette punkt.   

 

4. side 24-25 (1.9 Debatt om et livssynsåpent samfunn) 

Også her støtter vi mindretallet som er i mot en endring av formålsparagrafen for 

skolen. 
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