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Høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn  

 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 11. februar 2013. 
 
Vi vil innledningsvis få kommentere at Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ikke står på 
listen over høringsinstanser. MFO organiserer de fleste kirkemusikerne i Den norske kirke 
og vi finner det underlig at vi ikke er med blant de arbeidslivsorganisasjonene som er 
invitert til å levere høringsuttalelser. Utelatelsen blir ikke mindre påfallende av at alle 
andre organisasjoner som organiserer ansatte i Den norske kirke er representert i 
oversikten. Vi håper dette skyldes en inkurie fra departementets side og forutsetter at det 
rettes opp i framtidige høringer som angår ansatte i Den norske kirke. 
 
Generelle merknader 
 
MFO mener det er viktig at staten fører en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk og vi er 
tilfredse med at utredningen slår fast dette. Utvalgets flertall har gjort et klokt valg ved å 
distansere seg fra en livssynsnøytral, sekularisert politikk hvor tros- og livssynsspørsmål blir 
overlatt til et område utenfor statens interesse og støtte.  
 
Vi kunne ønsket at utredningen i større grad hadde reflektert at tros- og livssynsspørsmål 
er del av en kollektiv kultur og ikke bare et individuelt anliggende. Like viktig som å sikre 
den enkelte rett til å utøve sin tro og religion er retten til kollektive trosuttrykk. Dette 
handler om tros- og livssynssamfunnenes kulturelle betydning i videre forstand enn kun 
bruk av plagg og religiøse symboler i det offentlige rom, slik dette behandles utredningens 
kap. 13. Vi savner en bredere drøfting av alle de kulturelle aspektene ved religionsutøvelse 
og den betydning disse har hatt og har for samfunnet. I NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 
er dette bedre belyst. Alle religioner og livssyn har gitt og gir stadig samfunnet kulturelle 
bidrag og kunst av stor verdi. I Norge er blant annet kirkebyggene eksempler på slike 
umistelige verdier. Det medfører et særlig ansvar for å ta vare på disse. Vi oppfatter en 
beklagelig begrensning i utvalgets behandling av tros- og livssynsspørsmål opp mot kultur, 
kulturarv og tradisjoner. 
 
Vi slutter oss til utvalgets åtte grunnleggende prinsipper og den tydelige forankringen i 
menneskerettene. Koblingen mot sentrale fellesverdier som  demokrati, rettsstat, ikke-
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diskriminering og likestilling utgjør et godt fundament for utformingen av en aktivt 
støttende tros- og livssynspolitikk.  I et samfunn hvor staten har en aktiv rolle både i det 
sekulære og religiøse liv mener vi at borgerne må akseptere å bli eksponert for ulike tros- 
og livssynsuttrykk i det offentlige rom slik det slås fast i det siste av de grunnleggende 
prinsippene. 
 
Det livssynsåpne samfunn 
 
Religion og livssyn dreier seg ikke bare om enkeltmenneskers personlige overbevisning, 
men i enda større grad om noe som utøves i samhandling med andre. Like viktig som den 
individuelle retten til fritt å kunne utøve sin religion og sitt livssyn er retten og muligheten 
til å delta i dialog med andre. En tros- og livssynspolitikk må derfor legge til rette for 
arenaer der dette kan finne sted, og ikke søke å segregere ulike tros- og livssyn i 
misforstått respekt. Det er etter vår mening riktig og viktig at utredningen vektlegger 
åpenhet og aksept av tro- og livssyn som en naturlig del av folks hverdag. 
 
Likebehandling 
 
MFO viser til Kirkemøtets uttalelse i om likebehandling: 
 

Det er viktig at offentlige myndigheter viderefører en aktivt støttende tros- og 
livssynspolitikk som i større grad enn i dag må likebehandle ulike tros- og 
livssynssamfunn. Kirkemøtet understreker at for å få en større grad av 
likebehandling i et tros- og livssynsåpent samfunn, bør politikken i hovedsak legge 
vekt på å lage rammevilkår som tilrettelegger for utviding av religions- og 
livssynsnærvær på ulike samfunnsområder. Et tros- og livssynsåpent samfunn 
bygges best ved at gjeldende ordninger og tros- og livssynsmessig tilstedeværelse i 
større grad utvides til å inkludere et mangfold av tros- og livssynsaktører, og ikke 
ved å redusere nærværet til Den norske kirke.  
 

MFO støtter dette prinsippet om likebehandling, men mener i likhet med Kirkemøtet at 
dette må skje ved utvidelse av mangfoldet og ikke ved innskrenkning av den største 
aktøren på feltet. Likebehandlingen må heller ikke hindre aktiv støtte fra staten der dette 
er nødvendig, selv om dette isolert sett kan oppfattes som forskjellsbehandling. Et 
eksempel på en slik proporsjonal behandling er det særlige ansvar staten bør ha for 
kulturminner og kunstuttrykk knyttet til religionsutøving. 
 
Vi savner dessuten en drøfting av de kirkelige profesjonsutdanningene i et 
likebehandlingsperspektiv. Både utdanningen av prester på teologisk fakultet ved 
Universitetet i Oslo og utdanningen av kirkemusikere ved Norges musikkhøgskole og ved 
flere av universitetene utgjør vesentlige elementer i den kirkelige profesjonsutdanningen i 
dag. Etter vår oppfatning er spørsmålet om kirkelig profesjonsutdanning i framtiden skal 
foregå ved offentlige utdanningsinstitusjoner eller overlates til kirken et viktig prinsipielt 
spørsmål også i denne sammenhengen.  
 
Kravet til likebehandling bør etter vår mening hele tiden veies mot visjonen om det 
livssynsåpne samfunn slik at tros- og livssynsrepresentasjon sikres - også der hvor bare en 
aktør er representert.  
 
 
 
 
 
 



 

  

17.6 Vigselsmyndighet 
 
MFO ønsker at dagens ordning med vigselsrett for tros- og livssynssamfunn videreføres. Vi 
har forståelse for den prinsipielle begrunnelsen for å skille ut den offentligrettslige delen 
av vigselshandlingen, men mener likevel at en dobbel handling for den som ønsker en 
høytidelighet i regi av et tros- eller livssynsamfunn vil bryte mot lange tradisjoner og 
dessuten oppleves tungvint. De ulike livssynspolitiske sidene ved forslaget om offentlig 
vigsel som en «fullverdig høytid med festpregede rammer» synes vi i liten grad blir 
tilstrekkelig diskutert i utredningen. Argumentene fra utvalgets flertall er etter vår mening 
ikke tungtveiende nok til å avvikle ordningen med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn. 
 
18 Gravferdsforvaltning 
 
MFO er ikke enig i utvalgets tilrådning om å overføre ansvaret for  gravferdsforvaltningen 
til kommunene. Ordningen fungerer godt i dag, og dette er også erfaringen fra våre 
nordiske naboland. Det er lite som tyder på at ordningen fungerer diskriminerende overfor 
andre tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke har også en betydelig kompetanse om, og 
forståelse for, religiøse skikker og behov på gravferdsområdet. Spesielt i mindre 
lokalmiljøer er Den norske kirke viktig for å sikre en verdig gravferd uavhengig av 
konfesjon og livssyn.  
 
19.4.2 Utviklingen av den offentlige skolen i Norge/skolegudstjeneste 
 
Skal den offentlige tros- og livssynspolitikken lykkes er skolen en nøkkelfaktor. Derfor 
trengs det høy kompetanse på fagfeltet religion og livssyn kombinert med at disse fagene 
får nødvendig tid i undervisningen. Det bør fortsatt være mulig å holde skolegudstjenester 
som en del av skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling på samme måte som 
elevene også får stifte bekjentskap med andre tros- og livssynsuttrykk.  
 
24.4.1. Utmåling av støtte til andre tros- og livssynssamfunn 
 
Som tidligere påpekt, mener vi at staten bør ha et særlig ansvar for drift og vedlikehold av 
kirkebygg av kulturhistorisk verdi. Vi mener at fortsatt deling av støtten mellom stat og 
kommune vil være det beste med tanke både på langsiktighet, overordnet styring og lokal 
forankring. Vi frykter at utvalgets forslag om en overføring av det økonomiske ansvaret fra 
kommune til stat vil svekke lokaldemokratiet og de nære båndene mellom kommune og 
tros- og livssynssamfunnene. 
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