
 
 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA VESTVÅGØY KIRKELIGE FELLESRÅD  
OM NOU 2013:1, ”DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN. EN HELHETLIG TROS- 
OG LIVSSYNSPOLITIKK” 
 
Vedtatt i Vestvågøy kirkelige fellesråd 31.mai 2013 
 
Vestvågøy kirkelige fellesråd vil innledningsvis slutte oss til synspunktene som Den norske kirkes 
kirkemøte har gitt angående utredningen (kirkemøtesak KM 11/13).  
 
Vi vil også slutte oss til høringssvaret til utredningen gitt av KA, kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon.  
 
Som fellesråd i en middels stor nord-norsk kommune vil vi samtidig gi noen synspunkter basert på 
egne erfaringer.  Våre kommentarer knytter seg til i hovedsak til kapitlene 11, 18 og 19 
 
Som majoritetskirke har Den norske kirke et ansvar for å vise hensyn til de mange minoritets-
livssyn vi har i samfunnet vårt. Samtidig gir vår status som grunnlovsfestet folkekirke som skal 
være tilstede i ethvert lokalsamfunn oss samfunnsoppgaver som vi er villige til å ta på oss, og som 
vi tror politikerne ønsker vi skal gå inn i – til beste for hele samfunnet vårt. Vi vil ikke utelukke at 
kirkens rolle som aktør i samfunnet kan være enda viktigere i små og middels store lokalsamfunn 
enn i store byer.  
 
Måten lokalsamfunnet vårt tar i bruk og verdsetter tjenester fra kirkelige ansatte på, viser at den 
livssynskompetanse de ansatte og organisasjonen besitter, er en etterspurt kompetanse som sikrer 
kvalitativt gode tjenester, også for dem som ikke deler kirkens livssyn.  
 
Ulykker, tragiske hendelser og gravplassforvaltning 
I vår kommune erfarer vi at de kirkelig ansattes kompetanse på livets eksistensielle sider blir 
verdsatt og brukt, ikke bare i forhold til kirkens egne medlemmer, men for hele samfunnet.  
 

1. Når det skjer store ulykker eller tragiske hendelser etterspørres og brukes de kirkelige 
ansatte i samtaler med pårørende, med opplegg for skoler, med seremonier på skoler, i 
kirken og i rådhuset m.m.  

2. Gravferdsforvaltningen skjer med respekt for ulike livssyn og skikker. Tilbakemeldingene vi 
får fra kommune og enkeltpersoner er tilnærmet udelt positive. Vi har aldri fått 
tilbakemelding på at vi har opptrådt diskriminerende overfor brukere med andre livssyn.  
Kommunen v/ordfører har uttrykt klart at de ønsker at gravferdsforvaltningen skal forbli et 
kirkelig ansvar og ikke overtas av kommunen.  
 

Skolen og kirken 
Vi opplever også at lokalsamfunnet setter pris på en god kontakt mellom skole og kirke, både i ren 
kunnskapsformidling  innenfor RLE-fagets rammer og gjennom skolegudstjenester. I et 
multireligiøst samfunn er kunnskap og kjennskap til vårt eget samfunns tradisjoner, tradisjonelle 
religion og kultur en viktig ballast som hjelper en til respektfulle møter mellom ulike livssyn.  Frykt 
for ensidig påvirkning fra majoritetskirken bør ikke møtes med utestengelse, men heller med å 
slippe representanter for andre religioner til i skolen, i tillegg til Den norske folkekirken.  


