
Høringsuttalelse fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke til NOU 
2013:1, ”Det livssynsåpne samfunn”. 
 
 
En av de viktigste forutsetningene og begrunnelsene for dannelsen av vår kirke var 
sammenblandingen av stat og kirke, og statens kirkestyre. Grunnleggende er vi derfor 
glade for det foreløpige skritt stat/kirkeforliket innebærer i retning av en frigjøring av 
kirken fra staten. Vi vil også takke Stålsettutvalget for grundige drøftinger av mange 
sentrale områder i en framtidig helhetlig livssynspolitikk. Vi vil særlig peke på 
understrekningen av at livssynspolitikken skal være aktivt støttende. 
 
Som medlemskirke i Norges Kristne Råd har vi vært involvert i, og er kjent med dette 
rådets arbeid omkring denne saken. 
 
I tillegg til det Norges Kristne Råd uttaler om vigsel og vigselsrett, vil vi uttale: 
Vi anerkjenner at offentlig regulering av samlivsformer er et offentlig anliggende. Vi er 
ikke prinsipielt imot at slike reguleringer overføres til offentlig myndighet, med tanke på 
å ivareta juridiske rettigheter for personer som ønsker en juridisk beskyttelse for sitt 
samliv. 
Vi lever imidlertid i en tradisjon der kirker og livssynssamfunn har hatt en 
offentligrettslig funksjon ved ekteskapsinngåelser, og dette er en tradisjon som benyttes 
av store deler av folket. Om dette skal opprettholdes, bør de samme rettigheter gis både 
Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn. 
En konsekvens av dette må være at de ulike tros- og livssynssamfunn fortsatt må ha 
anledning til å definere rammene for forståelsen av hva et ekteskap er ut fra sine egne 
premisser, og vigselsretten må derfor være en rett, men ikke en plikt. Om vigselsmenn, 
og dermed tros- og livssynsamfunnene, pålegges å medvirke til alle typer reguleringer 
av samliv, bør det skilles mellom statens rolle og aktører som på dette område opptrer 
på statens vegne. Reguleringen av ulike samlivsformer bør da gjøres så enkel som mulig, 
og tros- og livssynssamfunn må selv ta stilling til hvilke konsekvenser et slikt 
kontraktsforhold betraktes og behandles. 
 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke er glad for Grunnlovens henvisning til statens 
verdigrunnlag i landets ”kristne og humanistiske arv” 
I den forbindelse vil vi også henvise til det Norges Kristne Råd uttaler om en eventuelt 
framtidig omformulering av grunnlovens verdiparagraf. Det er ulike vurderinger av den 
nye verdiparagrafen i Grunnloven. Uavhengig av ulike synspunkter på henvisningen til 
”kristen og humanistisk arv” vil også vi problematisere bruken av pronomenet ”vor” i 
grunnlovsteksten.  Den oppfattes som lite inkluderende. Når man har en referanse til 
nærmere definerte religiøse og filosofiske normsystemer bør eiendomspronomenet 
”vor” etter vår oppfatning byttes ut med bestemt pronomen ”den”. 
 
For øvrig slutter vi oss til den høringsuttalelse som er avlevert av Norges Kristne Råd. 
 
 
 
Synodestyret i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 
 


