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HØRINGSUTTALELSE  

NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn» 

 

Etnedal kyrkjelege fellesråd viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2013. 

Her følger vår uttalelse: 

 

   Generell betraktning 

 

Kirken er en viktig samfunnsinstitusjon med viktige integrerte funksjoner. 

Kirken er samlende som ritualforvalter og verdiformidler ved både glede og 

sorg. Kirken bygger fellesskap på tvers av politiske og kulturelle ståsted. De 

fleste gravsteder, i alle fall i distriktene, ligger ved kirkene. Dette understreker 

også kirken som samfunnsinstitusjon, slik den tradisjonelt har vært gjennom 

mange hundre år. Kirkebyggene er vesentlige i forhold til lokalsamfunnets 

identitet, og er langt mer enn et lokale for kirkens aktiviteter. Vi frykter 

lovendring som setter strek over dette institusjonelle ansvar, og derigjennom 

tar den kirkelige tilknytning fra folk i lokalsamfunnene.  

 

Kirkebygg, ritual, tradisjon, verdigrunnlag og sosial struktur henger tett 

sammen. Ved eventuell ny organisering må denne sammenhengen ivaretas mye 

bedre enn det Stålsett-utvalget legger opp til. Kirken er ikke alltid noe man 

først og fremst føler tilhørighet til fordi en bevisst har valgt et livssyn, men 

fordi en er født inn i en sammenheng der kirken ved bygg og funksjon spiller 

en viktig samfunnsmessig rolle. En rolle mennesket ikke nødvendigvis er seg 

bevisste at de trenger før dagen kommer. En rolle der verdier blir formidlet 

gjennom praktiske handlinger, kompetanse, respekt og legale ordninger likeså 

vel som ved ord og ritual.  

 

Vigselsmyndighet  

 

Etnedal kyrkjelege fellesråd støtter utvalgets mindretall i spørsmålet om 

vigselsmyndighet. Kirkelig vigsel har lange tradisjoner i Norge, og det bør 

være særlig tungtveiende argumenter for eventuell avvikling av vigsel i regi av 

tros- og livssynssamfunn. Vi mener at den sivilrettslige delen av 

ekteskapsinngåelsen er ivaretatt ved prøving av ekteskapsvilkårene.  

 

Gravferdsforvaltning 

 

Ca. 85 % av den norske befolkning er medlemmer av Den norske kirke, og i 

vår kommune er en enda større andel medlemmer.  Pårørende forventer 

naturlig nok kirkens – og ikke kommunens – imøtekommelse, trøst og hjelp når 

noen går bort. Det er ikke, og skal heller ikke være, noe standardisert og 

teknisk ved gravferd! Hovedhensynet vil alltid være den avdøde og respekt for 

den avdødes og etterlattes tros- og livssyn. Kirken har opparbeidet en enorm 

kompetanse til å kunne imøtekomme døden med sine sorger og kriser, og har 

vist det ved å forvalte gravferdsforvaltningen på en utmerket måte.  
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Valdreskommunene samarbeider om å oppfylle lovens nye krav til gravsted, og 

vi mener vi møter alle – uansett hvilket livs- og trossamfunn de måtte tilhøre – 

med respekt, verdighet og med imøtekommelse av deres ønsker og behov. Det 

er ikke registrert noen misnøye med dagens ordning, og at det er den stedlige 

norske kirke som har ansvaret for gravferdsforvaltningen – tvert imot.  

 

Kirkevalg 

 

En forutsetning for den nye kirkeordningen var at den skulle fungere 

demokratisk. Legger man ikke til rette for bred valgdeltakelse, kan 

valgresultatet bli heller mindre demokratisk ved ikke å gjenspeile verken 

mangfold eller reell majoritetsoppfatning. Vi mener det vil være avgjørende for 

valgdeltakelsen i fremtidige kirkevalg at man opprettholder avholdelse av 

kirkevalg samtidig med kommune- og fylkestingsvalg. Vi står allerede overfor 

utfordringer i forhold til lav valgdeltakelse på generell basis, også til offentlige 

valg. Det vil være avgjørende betydning at de som ved offentlig valg likevel 

har tatt turen til valgurnene, i tillegg vil gis anledning til å stemme på lokale 

kandidater til menighetsrådet.  
 


