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Høringsuttalelse - Det livssynsåpne samfunn 
 
Sørum kommune ved kulturutvalget har følgende kommentarer til forslag og tilrådinger: 
 
1. Sørum kommune tilråd at en ikke aksepterer å redusere timetallet i andre fag for å kunne 

øke omfanget av privatskolers RLE-fag utover handlingsfriheten skoleeier har for å legge 
til rette for bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. 

2. Sørum kommune ser behovet for å tilby livssynsåpne seremonirom i et større og mer 
landsdekkende omfang enn hittil. Seremonirommet bør være tilpasset lokale forhold og 
lokale behov. En prøveordning med statlig økonomisk støtte kan bidra til 
erfaringsinnhenting både med hensyn til utforming av slike rom og eventuelle fremtidige 
støtteordninger. 

3. Sørum kommune ser at det i et pluralistisk samfunn kan være nødvendig å etablere lokal 
gravferdsforvaltning ved siden av den som er etablert av den norske kirke. 

4. Sørum kommune mener i utgangspunktet at en bør gi en likeverdig støtte til alle tros- og 
livssynssamfunn uavhengig av samfunnsnytte og uavhengig av hvordan tros- og 
livssynssamfunnet organiser seg og utvikler sin religion eller sitt trossamfunn så lenge de 
opptrer innenfor norske lover og retningslinjer. 

5. Sørum kommune støtter forslaget for avgrensning av hvilke organisasjoner som kan 
regnes som tros- og livssynssamfunn og at det stilles visse krav til organisering og 
administrasjon. Sørum kommune støtter også kravet om minimum 100 medlemmer for å 
være støtteberettiget. 

6. Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får tilskudd basert på antall 
medlemmer. Støttebeløpet per medlem er basert på bevilgninger til Den norske kirke delt 
på antall registrerte medlemmer i Den norske kirke. Sørum kommune mener at den 
særlige tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn fortsatt ør beregnes på denne 
måten. 

7. Sørum kommune støtter forslaget om å endre forvaltningen av tilskuddsordningen til en 
rent statlig ordning. Dette vil gi betydelig administrativ gevinst og i større grad sikre 
likebehandling. Dette utelukker ikke at kommunene kan gi støtte til lokale tros- og 
livssynssamfunn på frivillig basis, utenom den ordinære støtteordningen. 

8. Sørum kommune ser ikke behov for en revurdering av gjeldende formålsparagraf for 
skolen da gjeldene formålsparagraf dekker vår kulturarv. 

9. Det norske forsvaret har en tett kobling til Den norske kirke. Sørum kommune er enig i at 
det er viktig at tros- og livssynsmessig betjening ikke utnyttes for å bedre de militære 
styrkers samhold og stridsmoral – eller til å lede eller legitimere krigshandlinger. Sørum 



kommune er enig i at religiøse ritualer ikke bør gjøres til felles uttrykk for Forsvarets 
kollektive verdigrunnlag. 

 
 
Med hilsen 
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