
Høringsuttalelse NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn 
 
 
 
Kirkens rolle i det livssynsåpne samfunn 

- Vi ønsker fortsatt å være en folkekirke 
- Kirkens viktigste rolle er å øke bevisstheten og kunnskapen om den kristne tro. 
- Kirken har en viktig rolle i formidling av kirkemusikk, kunst og kultur. 
- Kirken må legge særlig vekt på menneskeverd og at det enkelte menneske ikke krenkes. 
- En kraftig stemme i det livssynsåpne samfunnet 
- Vi er glad for at uttrykket ”det livssynsåpne samfunn” anerkjenner tro og livssyn som en 

integrert og selvsagt del av menneskers liv. 
 
 
Dåp – fødselsmeldinger 
- Det enkelte trossamfunn bør fremdeles få tilsendt fødselsmeldinger 
- Dersom det enkelte trossamfunn ikke lenger kan motta fødselsmeldinger, må alle 

fødselsmeldinger sendes et sentralt kontor i kommunen som trossamfunnene kan få 
informasjon fra. 

 
Vigsler  
- Vi ønsker primært at trossamfunnene beholder vigselsretten, men ser også mulighet for 

at staten innehar vigselsretten og at trossamfunnene kan ha en forbønnshandling for 
brudeparet. 

- Vigsels/forbønns- samtalen er viktig for den lokale kirkes kontakt med unge voksne i 
menighetene. 

-  
Begravelse  

- Kirkelig fellesråd forblir gravferdsforvalter, fordi kirken innehar solid kompetanse på 
gravferdsforvaltning og i møte med sørgende. 

- Kirkelig fellesråd tilrettelegger kirkegård og gravlunder for alle trossamfunn. 
- Kommunen må tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonirom ved begravelser. 

 
Spesialprestetjenesten 

- Det må komme en endring av feltpresttjenesten som ivaretar soldatens trosfrihet 
- Religiøst personell skal ikke legitimere den militære virksomheten 

 
Arbeidsgiveransvar og Økonomi 

- Det er uheldig slik som nå er foreslått med et ansettelsesnivå sentralt for prestene under 
nytt juridisk nivå og et lokalt nivå for alle andre ansatte i Den norske kirke 

- Alle må få samme arbeidsgiver. Vi foreslår at det er bispedømmerådet. 
- Alle lønnsmidler overføres fra kommunalt nivå til bispedømmenivå. 
- Bispedømmerådet kan delegere daglig oppfølging av ansatte i ikke vigslede stillinger til 

et lavere nivå, vi foreslår at det blir fellesrådet. Prosten fortsetter med oppfølging av de 
ansatte i vigslede stillinger. 

- Kommunen beholder ansvar gjennom budsjett fra kirkelige fellesråd for nybygging og 
vedlikehold av kirkebygg, kirkegård/gravlund og kirkeparker. Unntatt kirkebygg med 
vernestatus fra riksantikvaren. Alle vernede kirkebygg og kirkegårder med spesielle 
kulturminneverdier må staten ta er særlig ansvar for, på lik linje med andre offentlige 
kulturbygg. 

 
 
 
 



Valg  

- Gjennomføring av valg til kirkelige organer kan fortsette å være sammen med kommune- 
og fylkestingsvalg. Valget i små lokale kretser kan foregå på lokale som også brukes til 
kommune- og fylkestingsvalg, men i annet rom. På større steder er det aktuelt med 
valglokale i tilknytning til kirkens kontor der også forhåndsstemming foregår. 

 
Skolegudstjenester  

- Etter de retningslinjene og læreplanene som skolene har, ser vi det som viktig at 
ordningen med skolegudstjenester fortsetter. 

 
Kriseberedskap 

- Kirken har god kompetanse på å møte folk i sorg og krise 
- I stedet for å ta dette bort fra kirken bør andre livs- og trossamfunn også utruste sine 

medarbeidere i å møte folk i sorg og krise. 
- Teamet i kirken møter folk i krise og sorg, samtidig er det viktig med et godt samarbeid 

med kommunenes kriseteam og politiet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


