
 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2013:1 ”DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN” 

Human-Etisk Forbund Finnmark (HEF Finnmark) takker for det arbeidet Stålsett-

utvalget har gjennomført med utredningen ”Det livssynsåpne samfunn”. Vi er 

fornøyde med at Stålsett-utredningen i store trekk tar utgangspunkt i, og vil legge 

til rette for videre utvikling av det mangfoldige og fargerike livssynslandskapet 

Norge har i dag. 

 

HEF Finnmark støtter Human-Etisk Forbunds høringsuttalelse av 23.05.13.  

 

I vår uttalelse ønsker vi i hovedsak å fokusere på forholdet til skolefaget 

”Religion, livssyn og etikk” og på tilgangen til livssynsåpne seremonirom i Norge. 

Uten at disse områdene fungerer for innbyggerne, uavhengig av livssyn og 

religiøs tilhørighet, vil den reelle åpenheten bli mindre, og likeverdet kun et fint 

ord, uten innhold. 

 

 

Kap 11 En skole for alle  

HEF Finnmark støtter utvalgets flertall, der man understreker at dagens 

formålsparagraf for Opplæringsloven kan virke både ekskluderende og 

diskriminerende for dem som ikke har et kristent, luthersk livssyn. Vi støtter 

helhjertet opp om flertallets forslag om å endre dette, slik at man får en 

livssynsnøytral felles plattform for grunn- og videregående skole, gjerne med 

utgangspunkt i Bostad-utvalgets NOU 2007:6. 

 

 

Kap 3 og 19 Skolefaget ”Religion, Livssyn og Etikk” – RLE 

Vi ser i dag at RLE-faget fungerer ulikt i ulike deler av landet og det varierer fra 

skole til skole. Det er verd å stille spørsmål ved om RLE-faget i skolen i dag 

virkelig er livssynsnøytralt og åpent. 

HEF Finnmark støtter flertallet i Stålsett-utvalget i at det bør foretas en grundig 

gjennomgang av faget, planer og praksis, og at man tar opp igjen og styrker 
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 Side 2 

arbeidet med å utvikle et reelt livssynsnøytralt og fordomsfritt livssynsfag i 

skolen.  

 

Utdanningsdepartementet, ved tidligere utdanningsminister Djupedal formulerte 

det slik: ”Intensjonen med et religions- og livssynsfag er at det skal være åpent, 

bidra til innsikt, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser, samt 

fremme forståelse og toleranse i religiøse og moralske spørsmål. En forutsetning 

for å lykkes med dette er at elevene, så langt som mulig, deltar i en samlet 

undervisning. Derfor må faget ikke være forkynnende, men gi likeverdig 

kunnskap om de ulike religioner og livssyn.” (Kunnskapsdept 2007) 

 

 

Kap 14 Livssynsnøytrale seremonirom 

HEF Finnmark vil understreke det økende behovet for seremonirom som ikke er 

preget av en spesiell religion eller et spesielt livssyn. Særlig mindre kommuner 

og steder med få innbyggere har i dag altfor ofte, altfor dårlige tilbud om 

livssynsnøytrale seremonilokaler.  

HEF Finnmark støtter utvalgets forslag om å gi et klarere ansvar til kommunenivå 

for å få dette på plass. Kravet om at alle innbyggere i Norge, også utenfor de 

store byene, skal ha tilgang til livssynsnøytrale seremonirom må forankres i 

kommende lover, forskrifter og veiledere.  

Mobile symboler vil gjøre det mulig for flere grupperinger å benytte slike rom 

smidig til både ulike seremonier og trosutøvelser. 
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