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Prinsipper for tros- og livssynspolitikken 
Lierne kirkelige fellesråd ser positivt på hovedprinsippet, at Norge skal være et 

livssynsåpent samfunn. At tro og livssyn skal ha plass i det offentlige rom, sees på 

som verdifullt, og det vil innebære at rammevilkårene for tros- og livssynssamfunnene 

bør være gode. Det er positivt at en åpner opp for en helhetlig tenkning rundt tros- og 
livssyn i samfunnet, og at en går bort fra tanken om at samfunnet kan være nøytralt 

ang. livssynsspørsmål.  
 

Del 4 Praktisering av tro og livssyn i det norske samfunnet 
Kap11  Tro og livssyn i det offentlige rom 

Vi slutter oss til mindretallets syn at det ikke behov for en ny endring av skolens 

formålsparagraf. Det er viktig å rette fokuset på hvordan opplæringens formål skal 
prege skolen. 

Vi vil her nevne at det er viktig å ta i bruk kulturskatten som finnes i vår salmeskatt, 

at det er viktig å formidle forståelse for kirkebyggets plass som kulturbygg/ historisk 
bygg, og at det er viktig å gi innsikt i kristendommens plass i litteraturen. 

 

Kap15 Tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner 
I stedet for at ordningen med feltprester, fengselsprester, prester/diakoner ved 

sykehus og helseinstitusjoner mm. reduseres, bør det bli mulig å supplere dem med 

tilsvarende stillinger for andre tros-/livssynssamfunn. Denne prestetjenesten er viktig 

både for dem som vil snakke om trosspørsmål, og delta på gudstjenester mm., men 
også for mennesker som ikke tilhører kirka, som har behov for noen utenfra å snakke 

med i en krevende livssituasjon. 
 

Kap17 Offentligrettslige funksjoner – tros- og livssynssamfunnenes 

vigselsmyndighet 

Ordningen med kirkevigsel er dypt festet i tradisjonen, så vigselsretten som tros- og 
livssynssamfunn har, bør fortsette. Mange steder i landet er det fremdeles naturlig og 

svært ønskelig med denne ordningen. Mange bor langt fra steder der borgelig vigsel 

skjer. Samtidig er det viktig å påpeke at kirkesamfunn og de som gjennomfører 
vigselen ikke må tvinges av det offentlige til å utføre handlinger som de ikke kan stå 

inne for.  
 

Kap18 Gravferdsforvaltning 

Mange steder ligger gravplassen ved kirka, og det er naturlig og praktisk at kirka 

fortsatt har ansvar for gravferdsforvaltningen. Kirka har lang tradisjon, erfaring og 
kompetanse og bør fortsette med den også i framtida. For mennesker med annen 

religion betyr kompetanse mer enn religionstilhørighet når de møter 

gravferdsforvaltningen. 

De stedene som ønsker det, kan ha et samarbeid mellom kirkelig fellesråd og 
kommunen om gravferdsforvaltninga. 

 

Kap19 Barns interesser og rettigheter 
Fellesrådet deler utvalgets uro over at RLE-faget er avskaffet som obligatorisk fag i 

grunnskole-lærerutdanningen. Det er svært viktig at kompetanse blant lærere i dette 

faget blir oppvurdert. 



Vi er også enig i at skoleelever fortsatt kan delta på gudstjenester. 

Skolegudstjenesten er en viktig del av den tradisjonelle kultur- og 

tradisjonsformidlingen som skolen skal stå for. Myndighetene bør stimulere til 

deltakelse og tilrettelegge ordninger slik at flest mulig elever får del i denne 
delen av vår kultur og tradisjon. Mange steder i landet tilhører nær 100 % av 

elevene Den norske kirke. Samtidig kan det legges til rette slik at de som 

aktivt ber om fritak, får det. 

 

Del 5 Offentlig økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene 
Det offentlige må sikre gode økonomiske vilkår for utøvelse av tros- og livssyn, ved at 

det blir mulig å oppføre og vedlikeholde bygninger, og midler til å lønne ansatte og ha 

en virksomhet. 
Den norske kirke er representert i alle landets kommuner, og er fortsatt folkekirken. 

Det er viktig at økonomisk tilskudd fordeles ikke bare på grunnlag av medlemstall, da 

det blir dyrere pr. medlem å ha kirkebygg og ansatte i kommuner med få 

innbyggere/kirkemedlemmer. 
Det må ytes ekstra midler til å ta vare på kirker som er kulturminner, da disse 

kulturminnene, både kirkebygg og kirkekunst, har betydning for mer enn kirkas 

medlemmer – de har betydning for hele folket og nasjonen. 
Det bør også ytes midler til seremonirom som kan brukes av forskjellige tros- og 

livssynssamfunn. 
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