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Høring - Det livvsynsåpne samfunn—En helhetlig tros- og
livssynspolitikk

Vi takker for utredningen, og muligheten til å kommentere forslagene.
Nord-Hålogaland bispedømmeråd avgir med dette sin uttalelse.
Vi har valgt å gi kortfattede kommentarer til følgende kapitler: 9, 10, 15, 17, 18 og 19.

Kapittel 9: Prinsipper
Vi er glade for at utredningen har valgt betegnelsen «livssynsåpen» på en framtidig tros-
og livssynspolitikk. På denne måten gis det tydelig aksept og rom for ulike tros-
stemmer i framtidas Norge. Rapporten legger til rette for at ulike former for tros- og
livssynspraksis skal kunne komme til uttrykk i Norge. Dette er en konstruktiv
tilnærming til feltet.
Vi slutter oss til de åtte prinsippene som utvalget lister opp. Vi vil imidlertid også slutte
oss til Kirkemøtets uttalelse (sak 11/13). Her vises det til flere faktorer som bør tillegges
vekt i utformingen av en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk:

Ogsåinterna.jonaleuolkskonvensfoner,landsdekkendetilstedeværelse,oppslutningsom
majoritetstrossamfunnogbreddei kompetanseervesentligefaktorerdetmåtashensyntil i
u«ormingenavdenoffentligetros-oglivssympolitikken.

Vi vil også understreke følgende fra Kirkemøtets uttalelse:
Et tros-oglivssynsåpentsamfunnbyggesbestvedatgjeldendeordningerogtros-oglivssynsmessig
tilstedeværelsei storregradutvidestil å inkludereetmangfoldavtros-oglivssynsaktorer,ogikke
vedå reduserenærværettilDennorskekirke.

Som medlemmer av en majoritetskirke er vi også opptatt av at kirken ikke må framstå
som majoritetsblind. Vi vil i tråd med utvalgets understrekning av dialogen søke å
videreutvikle dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.

Kapittel 10: Tillegg om enframtidig tros- og livssynspolitikk
Bispedømmerådet registrerer at utvalget tar til orde for nye endringer i grunnloven ut
over de endringer som er vedtatt og gjennomført i inneværende stortingsperiode. Vi har
merket oss mandatet som utvalget ble gitt. Kapittel 10 beveger seg ut over dette
mandatet. Vi finner det ikke naturlig å gå nærmere inn på forslagene som utvalget gir i
dette kapitlet, men forutsetter at dersom disse utvalgsforslagene skulle bli aktuelle å
vurdere, vil regjeringen komme tilbake til saken.
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Kapittel 15: Tros- og livssynstjeneste i offendige institusjoner
Prestetjenesten i sykehus, fengsler og andre offentlige institusjoner har gjennom lang tid
vist seg å være av stor betydning for mange. Vi finner det naturlig at det bør bli en
bredere religiøs og livssynsmessig betjening enn i dag, ved at flere sjelesørgere med
annen tros- og livssynsbakgrunn enn Den norske kirke inkluderes. Imidlertid må ikke
endringene svekke den faglige kvaliteten på tilbudene. Prester i Den norske kirke har
opparbeidet en særlig kompetanse, og denne må tas vare på. En ordning hvor prestene
bare tilkalles ved behov og ellers befinner seg på utsiden av disse institusjonene, vil
etter vårt syn være en klar svekkelse i forhold til dagens ordninger. Også i framtida bør
det altså være fast tilsatt persone1Ifra kirken, supplert med betjening fra andre aktuelle
tros- og livssynsorganisasjoner. Ordningen med at politiet tilkaller prest ved
dødsbudskap opprettholdes.
Også i Forsvaret må det være fast ansatte prester o. a. Vi slutter oss til at det også her
må komme en bredere religiøs og livssynsrnessig betjening enn i dag.

Kapittel 17 — vigsler
Nord-Hålogaland bispedømmeråd går inn for at det også i framtida bør være anledning
for representanter for Den norske kirke (og andre) til å forrette vigsel.

Kapittel 18 — gravferdsforvaltning
Forvaltningen av gravferder tilhører ikke kirkens kjernevirksomhet. Dette er prinsipielt
et samfunnsansvar. Dagens forvaltning er innarbeidet over lang tid, og fungerer godt.
Brukertilfredsheten er meget høy. I mange kommuner er gravere i deltidsstillinger i
kombinasjon med kirketjenerstillinger, og mange gravplasser (kirkegårder) er i
tilknytning til kirkene. Vi finner altså at praktiske årsaker taler mot forslaget til endring.

Kapittel 19 — barns interesser og rettigheter
Nord-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til forslaget om at barn fra 12 år må
samtykke ved inn- og utmelding av tros- og livssynssamfunn.
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