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Ang. Høring ”NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn” 

Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund, samlet i Oslo 15.-17. mars, ønsker med dette å avgi 

vårt høringssvar. Svaret gjelder pkt. 17.6.2 og spørsmålet om trossamfunn bør ha vigselsrett. 

Organisasjonen stiller seg bak flertallet i Stålsett-utvalget, som ønsker å innføre obligatorisk borgerlig 

vigsel og dermed frata trossamfunnene vigselsretten.  

Ekteskapet er både en juridisk institusjon og en livsfase-overgang som det er knyttet mange viktige 

tradisjoner til, mange av dem religiøse. En ordning med obligatorisk borgerlig vigsel vil tydeliggjøre 

skillet mellom de juridiske og de livssynsbaserte sidene ved ekteskapet, noe som vil være en fordel 

for forståelsen av begge to.  

I et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn er det nødvendig med klarhet om noen generelle 

fellesordninger. Særlig når det kommer til ekteskap, der det kan være svært ulike tradisjoner knyttet 

til for eksempel kvinners posisjon og rettigheter, er det viktig å tydeliggjøre hvilke rettigheter og 

plikter som juridisk ligger i ekteskapet. Det er den sivile lovgivning – ikke teologiske eller religiøse 

argumenter eller tradisjoner – som regulerer ekteskap, barneomsorg, rett til skilsmisse, arv, 

forsørgerplikt og andre økonomiske forhold. Obligatorisk borgerlig vigsel vil synliggjøre at ekteskapet 

er en rettslig ordning som er felles for alle, uavhengig av livssyn, legning, kjønn eller etnisk bakgrunn. 

Det er staten som vedtar landets lover. Det er ikke kirkens eller trossamfunnenes oppgave å regulere 

folks juridiske liv. Deres bidrag til ekteskapsinngåelsen skal ivareta de ikke-juridiske sidene, som 

ekteskapets tradisjoner og de teologiske og religiøse rammene for ekteskapet.  Disse aspektene 

ivaretas godt ved at den sivile delen av ekteskapsinngåelsen følges opp av egne seremonier i 

trossamfunnene, som velsignelse, forbønnshandlinger eller lignende.  

Så lenge dagens ordning der trossamfunnene har delegert vigselsrett består, vil Norges Kristelige 

Studentforbund ønske å bevare kirkelige vigsleres vern mot utøvelse av oppgaver som strider mot 

grunnleggende tro eller overbevisning som angitt i Ekteskapslovens §13. Vi ser at uten et slikt vern 

kan det oppstå vanskelige situasjoner ved intern uenighet i trossamfunnene.  

Oslo, 30.8.2013, for Norges Kristelige Studentforbund:  

(sign.)  

Sara Moss, styreleder  

 


