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Horingssvar på utredningen NOU 2013:1 Det livsynsåpne sandt
Nordre Land kirkelige fellesråd viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 1
2013, der det inviteres til å komme med synspunkter på utredningen NOU 2012
livsynsåpne samfunn.

Fellesrådet er positive til ønsket om en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i

Dennorskekirkei samfunnet.

Vi ønsker å opprettholde det betydningsfulle arbeidet kirken gjør, fordi kirken e
stor betydning for det norske folk.

Det er viktig at den norske kirke får goderammevilkår fordi kirken er det største
Norge, og ska1fortsette å være en landsdekkende folkekirke.

Det er riktig å legge til rette for at andre tros- og livssynssamfunn, men ikke vec
norske kirken de tilbud de gir til befolkningen.

Kirkebvag:


Kirkebyggene har de fieste steder stor betydning for stedets identitet og innbyg£
stedstilhørighet, også uavhengig av deres forhold til det som foregår inne i bygg

Kirkebyggene finnes i alle kommuner, og i mange kommuner er kirken det elds
Kirkebyggene inneholder store mengder kirkeinventar og kirkekunst av nasjona
kulturminneverdi.

Kirkebyggenes særpreg, alder og kulturminneverdier bidrar til at det er kostnach
sikre og vedlikeholde disse byggene på en faglig forsvarlig måte.

Staten må ta et særlig økonomisk ansvar slik at alle kirkebygg sikres og vedlikel
alder.

Tros-o livss nst enestei offenfii e institus'oner:

Vigsel

Kirkelig vigsel er et tilbud som benyttes av mange.

Vi ønsker at kirken skal fortsette å ha samme ordningen når det gjelder vigselsno

støtter opp om høringsuttalelsen fra KA, der det står «KA legger vekt på at kirke

lange tradisjoner i vårt land, og vi mener det er skal sterke argumenter til for å c

ordning. Vifinner ikke at argumentene hos utvalgetsflertall er tungtveiende nok

ordningen med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn.»

Fødselsmelding

Det kommer fram av utredningen at «Fødselsmelding om trostilhørighet til folke
sykehus og lignende avskaffes.» Det synes viktigere for utvalget å redusere servi



Gravferdsforvaltnin en:

I kap. 18 i utredningen foreslår utvalget at den offentlige gravferdsforval
overføres fra Den norske kirke til kommunen. Det offentlige gravferdstilk
gjeldende lagt til kirkelige fellesråd. Stortinget vedtok i 2011 endringer
imøtekomme et større mangfold i gravferdsskikker mv.

Stortingsforliket i 2008 og endringer i gravferdsloven i 2011 bekreftet at
gravferdsansvaret fortsatt skal ligge hos kirkelig fellesråd.

Utvalget bekrefter at Den norske kirke har utført sitt gravferdsansvar på
også overfor de med annen tro eller livssyn.

Gravferdstjenesten er den tjenesten befolkningen er mest fornøyd med
tjenester. Det er gitt uttrykk for at tjenesten har blitt utført med kvalitet

Utvalget konkluderer likevel —rent prinsipielt —med at ordningen skal
fellesråd til den "nøytrale" kommune. En "nøytral" kommune fremsettes
forutsetning for et likeverdig tilbud overfor et livssynsmessig mangfold,

Nordre Land kirkelige fellesråd beklager at utvalget er mer opptatt av hv

som skal gi tjenesten, enn innholdet og kvaliteten på tjenesten.

Vi mener som KA skriver at når «tro møter tro» kan resultatet ofte bli go,
gjensidig respekt, ikke spenning og konflikt.

Vi mener at de personelimessige, økonomiske, eiendomsmessige, og -k•
konsekvenser kan bli betydelige ved en overføring av gravferdsforvaltnii
fellesråd til kommune.

Vi ønsker å fortsette med den ordningen vi har i dag, og legge til rette fo
medlemmer. I tillegg ønsker vi å legge til rette for andre tros- og livssyns
at det blir en god dialog.
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