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Høring NOU 2013:1 Det livsynsåpne samfunn —svar fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Bakgrunn

Sør-Innherad kirkelige fellesråd består av 12 sokn i de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta.

Innspillet til høringe er behandlet i arbeidsutvalg (AU) i Sør-Innherad kirkelige fellesråd i flere

møter, og Sør-Innherad kirkelige fellesråd har besluttet å fremme innspill og kommentarer på
kapittel 11, 12, 13, 14, 17, 19 og 20 i høringen.

Innspillog kommentarer

Kapittel 11: Troog livssyni det offentlige rom:

Utvalget mener at spørsmålet om sammenkobling av offentlige valg og valg i Den norske kirke

reiser prinsipielle spørsmål som går ut over hvorvidt det kan finnes praktiske løsninger lokalt, og

om spørsmålet i hovedsak er et pragmatisk spørsmål. Sammenkoblingen reiser prinsipielle

spørsmål knyttet til 1) likebehandling av ulike tros- og livssynssamfunnog 2) om en bør koble

sammen offentlig stemmegivning som er en rettighet for alle statsborgere (stortingsvalg), eller alle

med langvarig bosetting (lokalvalg), med utøvelse av eventuelle medlemsaktiviteter (som

stemmegivning) i en frivillig organisasjon.

Hvis et tros- og livssynssamfunn,inkludert Den norske kirke, selv ønsker å avholde medlemsmøter

i egne lokaler som inkluderer valg, på samme dag som de offentlige valgene, kan ikke dette forbys.

Men utvalget vil på prinsipielt grunnlag konkludere med at det for framtiden ikke bør leggesopp til

at valg i Den norske kirke, eller noe annet tros- og livssynssamfunn,kobles sammen med de

offentlige valgene, verken i form av samlokalisering eller felles tilrettelegging og presentasjon.

Sør-Innheradkirkeligefellesrådstøtter utvalgetsanbefalingom at detfor framtiden ikke

bør leggesopptil at valgi Dennorskekirke,ellernoeannet tros-og livssynssamfunn,kobles

sammenmed de offentligevalgene,verkeniform av samlokaliseringellerfelles

tilretteleggingogpresentasjon.



Kapittel 12: Normativt mangfold knyttet til tro og livssyn:

I en situasjonmedøkendelivssynsmangfoldmener utvalgetat det er.avgjørendeat myndighetene

behandleralle borgerepå en likeverdigmåte, uavhengigavtros- eller livssynsmessigtilknytning,

bakgrunneller aktivitet.

Sør-Innheradkirkeligefellesrådstøtter vurderingeneom at et felles lovverkogetfelles

rettssystemer ensærdelesviktigrammefor åfremme ogbeskytteet rikt mangfoldi

samfunnet.

Vistøtter utvalgetsanbefalingerom å økekompetansenom ulikereligiøsenormsystemer

innenforbåderettsapparatetog offentligeveilednings-ogmeklingsorganer.

Vimenerat bredrekrutteringinn til konfliktrådenevilbidra til å ivareta ulikeinteresserog

økekunnskapenom ulikenormsystemer.Sør-Innheradkirkeligefellesrådmenerat en med

fordel kanrekrutterebredt inn til andreveilednings-ogmeklingsorganerpå sammemåte.

Kapittel 13: Plagg og symboler

Religiøseog livssynstillknyttedeplaggogsymbolerkanha bådeen praktiskogen symbolverdifor

den enkelte. Det kangisignalerom bærerensreligiøseeller livssynsorienterteholdningerog

tilhørighet.

Utvalgetsgrunnprinsippi dennesakener å verneom individetsrett til selvå velgeom når de vil

brukereligiøseeller livssynsbaserteplaggogsymboler.Etflertall av utvalgetsmedlemmer(12 stk)

mener at det børgisadgangtil å benytteuniformstilpassedereligiøsehodeplaggi politiet,ogat

det ikkeinnføresnoegenereltforbudfor dommerne.Etmindretall(3 stk)anbefalerat det ikke

åpnesfor religiøsehodeplaggeller andresymbolersammenmed politiuniformellerfor

dommerne.

Sør-Innheradkirkeligfellesrådstøtter utvalgetsmindretall,sommenerat det ikkeåpnesfor

religiøsehodeplaggellerandresymbolersammenmedpolitiuniformellerfor dommere.

Kapittel 14: Livssynsåpneseremonirom:

Et livssynsåpentseremoniromer utformet slikat menneskerfra uliketros-og livssynssamfunn,

eller uten denne,skalkunneta rommet i bruki ulikeseremonier.

Sør-lnnheradkirkeligefellesrådvilunderstrekekommunenesansvarfor åfinansiereog

leggetil rettefor livssynsåpneseremonirom.Vimenerdet bør vurdereså pålegge

kommunenevedlovåfinansiereog leggetil rettefor livssynsåpneseremonirom.

Sør-lnnheradkirkeligefellesrådvilså langt det er muligleggetil rettefor å bruke

eksisterendekapellogbårerom,slikat de kanbenyttestil verdigeseremonierfor uliketros-

og livssynssamfunn.Detforutsettesat dettefinansieresav kommunene.

Kapittel 17: Offentligrettslige funksjoner, tros- og livssynssamfunnenes vigselsrett

Vigseler den mestoffentligrettsligefunksjonsomutøvesinnenfortro- og livssynssamfunnene.
Presterkanogsågisen offentligrettsligfunksjonsommeklerei familiesaker,godkjentav



fylkesmannen.

Et flertall i utvalget går inn for å avskaffe kirkelig vigsel, og de går inn for sivil ekteskapsinngåelse.
Mindretallet i utvalget ønsker å beholde dagens ordning.

Sør-Innheradkirkeligefellesrådgår innfor å støttemindretalletssynspunkteri saken,ogdet
anbefalesat det gisen innskjerpingnektingsgrunnlaget(vedhomofile/fraskilte)dersom
dagensordningvidereføres.

Kapitte119: Barns interesser og rettigheter

I innledningen blir det understreket at det er foreldrene som har ansvaret for å beskytte og sørge
for barna. Når foreldrene ikke kan eller vil gi nødvendig beskyttelse og omsorg, må staten ha tiltak
som kan beskytte barna mot alle former for fysisk eller psykiskvold, skade eller misbruk,
vanskjøtsel eller forsømmende behandling, mishandling eller utnytting.
Utvalget anbefaler at Norge signerer og ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs
barnekonvensjon som gir barn mulighet til å klage inn brudd på Barnekonvensjonen.

Sør-Innheradkirkeligefellesråder enigi ogstøtter utvalgetsflertallssyni dette avsnittet.

Kapittel 20: Det livsåpne samfunn

Reservasjonsrett i arbeidsforhold. Utvalget går mot å utvide reservasjonsretten for leger, dvs.

fastleger, til å henvise til abort, assistert befruktning.

Vii Sør-Innheradkirkeligefellesrådmenerderimotat dennereservasjonsrettenbør vernes,
ognedfellessomen rettighet,ogat det ikkemå bli et yrkesforbudfor allmennleger,der
man har Hippokratesedsomet viktigprinsipp,bl.a. å verneom livet.

Reservasjonsrettfor sykepleiere/legermot å utføreabort i institusjonbør videreføres,og
ansettelsermå skjeetter kvalifikasjoner/ansiennitet,og ikkeut ifra andrehensyn.

De enkeltetrossamfunnmå ha autonominår det gjelderansettelser,bådemedhensyntil
livssyn,kjønnogsamlivsform,ikkebare i stillingersomdriverforkynnelseog undervisning.
Det må likevelforeligge tungtveiendegrunnerfor åforbigåf.eks. kvinneroghomofile,i
tilfellerder destillerlikt medandresøkere.

3. Oppsummering

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har behandlet Høring NOU 2013:1 Det livsynsåpnesamfunn, og
det er gitt innspill og kommentarer på kapitlene: 11, 12, 13, 14 17, 19 og 20. Dette ønskestatt med
i vurderingen i det videre arbeidet med innstillingen.
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