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Høring - NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn 

Vi viser til brev datert 11. februar 2013 vedlagt NOU 2013 Det livssynsåpne samfunn. 

 

Utredningen tar for seg et bredt spekter av problemstillinger. BLD har særlig vurdert utvalgets 

tilrådinger som er særlig relevante for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

(BLD) som fagansvarlig departement for likestilling og ikke-diskriminering, barn og unges 

levekår, integrering av innvandrere og familierett (ekteskapslov). 

  

Tros- og livssynspolitikk og integrering 

Det finnes ikke mye forskning på hvordan trossamfunn påvirker integrering, forstått som bred 

samfunnsdeltakelse. Det gjøres allikevel oppmerksom på at problemstillingen er drøftet kort i 

integreringsmeldingen Meld. St.6 (2012-2013) kapittel 8: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-

20122013/8.html?id=706041. 

 

Det gis her uttrykk for at det er stor variasjon mellom de ulike trossamfunn innvandrerne 

tilhører og at det er vanskelig å gi noe generelt svar på hvordan deltakelse i trossamfunn 

påvirker integreringsprosesser.  

 

Tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner 

Utvalget fremhever at prinsippet om likebehandling skal være førende for statens tros- og 

livssynspolitikk. Dette førende prinsipp om likebehandling er i tråd med regjeringens politikk 

slik denne kommer til uttrykk i integreringsmeldingen Meld St 6, se kapittel 13: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-

20122013/13.html?id=706082. 
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Plagg og symboler 

Det gjøres oppmerksom på at også denne problemstillingen er drøftet kort i 

integreringsmeldingen Meld. St.6 (2012-2013) kapittel 8:   

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-

20122013/8.html?id=706041. 

 

Offentligrettslige funksjoner 

BLD ser, under henvisning til likestillings- og ikke-diskrimineringsperspektivet, argumenter 

for å støtte utvalgets forslag om sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning.  

 

I 2012 ble kun 8000 ekteskap inngått borgerlig av i alt 24000 ekteskap. Det bør dermed 

utredes nærmere hvilke administrative og økonomiske konsekvenser det vil få å innføre 

obligatorisk borgerlig vigsel, og det bør også foretas en prinsipiell drøftelse av hvem som skal 

få vigselskompetanse. En slik utredning hører inn under BLD sitt ansvarsområde.  

 

Når det gjelder de øvrige forslagene om endringer i ekteskapsloven mener departementet at 

også disse bør vurderes nærmere av BLD som ansvarlig for ekteskapsloven.  

 

Barns interesser og rettigheter 

 Spørsmålet om når og på hvilken måte barn bør høres/skal bestemme om deltakelse i 

religiøse/livssynsmessige samfunn/aktiviteter  

Utvalget har gode drøftelser hvor det er lagt stor vekt på barns rett til medvirkning. Å lovfeste 

en grense for barns rett til medvirkning i tros- og livssynsspørsmål framstår som en fornuftig 

og god barnepolitikk. BLD mener imidlertid at det kan være hensiktsmessig å se forslagene i 

sammenheng med andre lovgivningsprosesser om barns medvirkning, hvor ulike 

aldersgrenser for barns medvirkning og selvbestemmelse på ulike områder drøftes i en 

bredere sammenheng. Avdelingen viser her til Interdepartemental gruppe for oppfylling av 

barnekonvensjonen, som ser på Søvig-rapportens forslag om å gjennomgå dagens regelverk 

med mange ulike aldersgrenser knyttet til medvirkning. Arbeidet med å kartlegge de ulike 

aldersgrensene i lovverket er allerede i gang. 

 

 Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om rituell omskjæring av gutter  

BLD savner en bredere diskusjon av hvorvidt rituell omskjæring av gutter kan være i strid 

med barnekonvensjonen eller ikke. Denne problemstillingen bør utredes nærmere. 

 

BLD legger til grunn at departementet innenfor sine ansvarsområder blir involvert i den 

nærmere oppfølgingen av NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. 

 

Med hilsen  

 

 

Hege Nygård Wetland (e.f.)  

avdelingsdirektør Siri Line Helseth 

 seniorrådgiver 
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Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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