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Høringssvar fra Holmestrand kirkelige fellesråd

NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn

Stålsett-utvalgets rapport reflekterer generelt en svak bevissthet rundt kristendommens og Den
norske kirkes betydning i utviklingen av vårt samfunn gjennom mange hundre år. Fremveksten av
vårt moderne demokrati med dets verdisyn og institusjoner kan ikke løsrives fra en historisk gitt
kristen-kulturell kontekst. Denne utvikling kan spores gjennom helt konkrete historiske betingelser
som særlig springer ut fra Reformasjonen og dens enorme betydning for ettertiden. Det er helt
nødvendig at et livssynsåpent samfunn som det norske, er seg bevisst sitt eget historiske
verdigrunnlag

Holmestrand kirkelige fellesråd har ellers følgende merknader:

Gravferdsforvaltningen må videreføres i sin nåværende form der Kirkelig fellesråd har
forvaltningsansvaret for offentlige gravplasser etter kommunale økonomiske rammer.
Vigselsretten for tros- og livsynssamfunn må videreføres. Det finnes ingen tungtveiende
grunner til at denne retten utelukkende skal overføres til offentlige myndigheter. Kirken
Norge har gjennom historien forvaltet denne retten på en pliktoppfyllende og god måte slik
at det er naturlig også i dag for mange å inngå ekteskap i kirkelig regi. Hvis denne
historiske ordningen plutselig skal bli brutt vil det virke fremmedgjørende på mange.
Den norske kirke har vist seg å være en viktig, sentral og naturlig aktør ved ulike kriser,
ulykker og nasjonale tragedier. Det finnes ingen gode grunner til at man skal rokke ved
dette. Stålett-utvalget ønsker å fjerne Den norske kirkes representasjon i kommunale
kriseteam. Ut fra praksis og erfaring må den kirkelige representasjon i slike fora fortsette.
Det er et felles samfunnsansvar å ta vare på historiske kirkebygg i Norge. Særskilte
finansieringsordninger bør etableres, slik Stålsett-utvalget tar til orde for.
Det bør ikke benyttes religiøse plagg eller symboler sammen med offentlig
tjenestepersonells uniformer i vårt samfunn.
Det finnes ingen gode grunner til at endringen av Grunnloven fra 2012, samt
formålsparagrafene for skole og barnehage, igjen skal forandres på nytt, slik flertallet i
Stålsett-utvalget tar til orde for.
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