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                                                                                        Oslo 30.08.2013 
 
 

Til Kulturdepartementet 
 
Høringssvar fra Humanistiske Sosialdemokrater til det ”Det livssynsåpne samfunn” 

NOU 2013/1 (Stålsettrapporten) 
 
Humanistiske Sosialdemokrater er en selvstendig medlemsforening innenfor 
arbeiderbevegelsen. HS bygger på humanisme, menneskerettighetene og på ideene i den 
demokratiske sosialisme. og vil arbeide for at dette som livssynsgrunnlag gjenspeiles i 
arbeiderbevegelsens politikk. 
 
Vi slutter oss til de forslag som Stålsettutvalget (NOU 1/13) foreslår, inkludert et 
fullstendig skille mellom stat og kirke, med følgende presiseringer: 
 

- Tilskuddsordningen til alle tros- og livssynssamfunn endres slik at den kommer på 
linje med andre deler av den frivillige sektoren slik mindretallet i utvalget ved 
Strand og Hompland anbefaler. Altså den passivt støttende ordningen. 
 

- Humanistiske sosialdemokrater støtter at Inngåelse av «ekteskap» er en 
sivilrettslig ordning som skal foretas av offentlig instans. Kirken og øvrige tros- og 
livssynsorganisasjoner kan om ønskelig i tillegg gi seremonielle tilbud.  

 
- Gravferdsforvaltning må være en kommunal oppgave.  

Dette er en oppgave som helt klart bør utføres av det offentlige for å sikre 
likebehandling av kommunens innbyggere. 
 

- Vi støtter forslaget om at eiendomsretten til  gravplassarealer (kirkegårder) bør 
overføres (overskjøtes) fra Den norske kirke over til kommunene. Det er 
uakseptabelt at alle etter loven skal måtte gravlegges på et areal eid og viet av et 
trossamfunn (Dnk) dersom de skal ha en grav og ikke spre asken i naturen. 
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- Opplysningsvesenets fond (OVF) må overføres fra å være kirkens eiendom til 
offentlig eierskap 
 

- Vi støtter at skolens formålsparagraf endres iht Gjønnesutvalget og 
Stålsettutvalget. 
 
 

- Vi støtter  Stålsettutvalgets mindretall som legger til grunn at at det ikke skal 
arrangeres skolegudstjenester i skoletiden og/eller i regi av skolen . Slike tros- eller 
livssynsaktiviteter er i seg selv forkynnende og hører ikke hjemme i en felles skole 
med elever av høyst pluralistisk bakgrunn. 

 
- Staten skal ikke støtte private grunnskoler. Vi vil satse på den felles enhetsskolen. 

Så lenge privatskoler innvilges offentlig støtte må det være kontroll og inspeksjon 
som sikrer at de oppfyller krav til likestilling og menneskerettigheter. 
 

- RLE-faget: Informasjon om andre livssyn bør vektlegges sterkere og komme inn på 
et tidligere tidspunkt i undervisningen enn i dag. 
 

- Religiøse hodeplagg eller annen religiøs symbolbruk er en del av det livssynsåpne 
samfunn, men bør forbys der det er praktiske begrunnelser for dette. Unntatt fra 
dette må være ansatte innenfor politi, rettsvesen og offentlig skole der slike 
symboler ikke bør tillates. 
 

- Det må innføres likeverdig livssynsbetjening og tilbud ved alle offentlige 
institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsler der mennesker oppholder seg 
over noe tid. Førstelinjebetjening må være livssynsnøytralt basert. Disse kan når 
en pasient, pårørende eller innsatt ønsker det, tilkalle tros- livssynsbasert tjeneste 
(prest etc). Parallelt avvikles ordningen med fast ansatte prester. 
  

- Vi er prinsipielt i mot omskjæring av gutter før myndighetsalder. Så lenge det finner 
sted, må det sikres at det skjer innen forsvarlige rammer på helseinstitusjoner. 
 

- Kommunalt tilbud om livssynsnøytrale seremonirom alle kan bruke til ulike 
seremonier og til ulik trosutøvelse (vielser, gudstjenester, bønnemøter etc) er 
svært viktig og må må lovforpliktes. En slik plikt kan komme i stedet for dagens 
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lovregler der kommunene har plikt til å bygge og drifte kirkebygg for Dnk. Ved en 
slik forpliktelse til å sikre tilgang til livssynsnøytrale /  livssynsåpne rom vil 
kommunene også tilfredsstille krav om å likebehandle kommunens innbyggere og 
deres mulighet til tros-og livssynsufoldelse. 
 

- Stortingsvalg og kommunevalg må organiseres helt adskilt fra kirkens valg, dvs 
ikke på samme dag og ikke i samme bygning/sted. En videreføring av dagens 
praksis er i klar motstrid mot en likebehandling av ulike tros-og livssynssamfunn, 
og er et demokratisk problem. 
 
 

Vi ber om at det ovenstående blir tatt hensyn til i den videre behandlingen. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Leder Humanistiske sosialdemokrater  
www.humsos.no 
 
 


