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Høringsuttalelse: NOU 2013:1 - Det livssynsåpne samfunn 
 
Denne uttalelsen er en felles uttalelse fra Nidaros bispedømmeråd og Nidaros biskop, vedtatt i 

bispedømmerådets møte 12. juni d.å. Med vi menes derfor råd og biskop.  
 

Vi har ved flere anledninger drøftet NOU 2013: 1: «Det livssynsåpne samfunn – en helhetlig 

tros- og livssynspolitikk». Utredningen er omfattende og det er krevende å skulle gjennomgå 
alle sider ved utredningen like grundig. Vi begrenser oss derfor til noen hovedsynspunkter og 

enkelte av de mer konkrete forslagene. Vi anser ellers utredningen som en invitasjon til en 

mangfoldig debatt som ikke avsluttes med denne høringen. Her er mange utfordringer knyttet 
ikke bare til samfunnsmessige forhold, men også i økumeniske sammenhenger og knyttet til de 

religionsdialogene som pågår i bispedømmet.  

 

Innledning 
Biskop og bispedømmeråd vil innledningsvis tilkjennegi at vi har vesentlige supplerende 

synspunkter knyttet til noen av hovedsynspunktene og hovedprinsippene som utvalget legger 

som premiss, og at vi dernest trekker noen andre konklusjoner enn det utvalget gjør når det 
gjelder hvordan tro og livssyn skal reguleres i det norske samfunnet. Etter denne kritiske 

opptakten vil vi også tilføye: 

 
Vi er tilfreds med det hovedperspektivet som kommer til uttrykk allerede i utredningens tittel, 

nemlig at Norge skal være et livssynsåpent samfunn. Vi forstår utvalget slik at dette innebærer 

at det offentlige rommet skal være åpent for alle livssyn, religiøse så vel som sekulære, 

minoritetene så vel som majoriteten.   
 

Tro og livssyn skal ha plass i det offentlige rom og vurderes av utvalget som verdifullt, ikke 

bare for den enkelte borger, men for samfunnet som sådan. Dette er én god begrunnelse for at 
staten aktivt bør tilrettelegge for at alle borgere kan utøve tro og at rammebetingelsene for tros- 

og livssynssamfunnene er gode, også gjennom økonomiske støtteordninger. Samtidig er 

utøvelse av tro og livssyn en menneskerettighet, noe som peker i samme retning hva angår 

statens aktive tilrettelegging. Biskop og råd slutter seg til utvalgets flertall i disse vurderingene, 
og vil berømme flertallet for en grundig og bærekraftig argumentasjon for en offentlig aktivt 

støttende politikk på området.  

 
Når en kommer til de mer konkrete og praktiske områder som omtales i del IV, ser vi at det blir 

flere vekslende flertall og mindretall. Det er på disse områdene det oppstår brytninger om hvor 

langt det skal/bør/må gås for i tilstrekkelig grad å ivareta trosfrihet og likebehandling i vårt 
samfunn. Dette viser at prinsippene ikke uten videre gir svar på alle konkrete og 

samfunnsmessige avveininger. I det følgende vil vi bidra med våre vurderinger.  

 

 

Kap. 9: Prinsippene for en helhetlig tros- og livssynspolitikk. 

Dato:  12.06.2013 Vår ref: 13/90-5 KST Deres ref:  
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I dette kapitlet foretar utvalget en prinsipiell tilnærming til hvordan staten bør regulere forholdet 

mellom offentlig myndighet og ulike uttrykk for tro og livssyn. Dette skjer ved å foreslå 8 
prinsipper for hvordan politikken bør utformes. I forlengelsen av de tre første prinsippene – som 

er knyttet til våre menneskeligrettslige forpliktelser – understreker utvalget: «Det vil imidlertid 

være et nasjonalt handlingsrom knyttet til hvordan disse prinsippene blir realisert i norsk rett og 

får betydning for norske ordninger». Dernest nedfeller utvalget 4 prinsipper knyttet til utvalgets 
tilrådning om en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Også for slike prinsipper vurderer vi 

det som å være et handlingsrom for hvilke prinsipper som settes opp, og ikke minst for hvordan 

de innholdsbestemmes og hvilke konsekvenser som trekkes med hensyn til praktisk politikk.  
 

Ett av utvalgets prinsipper fremhever likebehandling. Det er en viktig innfallsvinkel i det 

mangfoldige samfunnet vi har i dag. Samtidig kan likebehandling forstås og gis praktiske utslag 
på flere måter. Vi vil supplere utvalgets betraktninger om dette ved å vise til helselovgivningen 

hvor strategi- og styringsdokumenter bruker begrepene likeverd og likeverdige tjenester. Etter 

vår oppfatning er likeverd en verdi som ivaretar flere anliggender enn likebehandling. Lik 

behandling av ulike mennesker kan innebære forskjellsbehandling. Vi velger å forstå 
likebehandling i retning av likeverd og ber om at dette perspektivet tas med i oppfølgingen av 

utredningen.  

 
Etter vårt skjønn gir utvalgets overordnede perspektiver/prinsipper ikke et tilstrekkelig bredt 

bilde av hva som må telle når forholdet mellom offentlige myndigheter og tro og livssyn skal 

reguleres i Norge. Utvalget sier noe om at historiske faktorer kan være saklig grunn til ikke å 
likebehandle, men vi opplever at utvalget ikke i tilstrekkelig grad tar på alvor det samfunnet vi 

har i store deler av vårt land og den historien som har skapt dette samfunnet. Utvalgets 

referanseramme for sine anbefalinger er det norske samfunnet som helhet, og mange steder 

vises til den mangfoldige tros- og livssynssituasjonen som finnes ikke minst i Oslo. 
 

Vår referanseramme, for å si noe om dette, er naturlig nok vårt eget bispedømme: I Nidaros er 

det store flertallet av innbyggerne fortsatt medlemmer i vår kirke gjennom 135 menigheter i 
hver krok av Trøndelag. Vi mener å målbære stemmene til mange «tause» kirkemedlemmer når 

vi formidler følgende: Ikke alle medlemmene er like aktive eller fortløpende deltagende i 

kirkens liv, men ved  avgjørende øyeblikk i livet blir de kirkelige ritualenes betydning 

fremtredende for det store flertallet. Både ord, musikk og det bakenforliggende budskapet i 
ritualene gir innhold til menneskers liv. Ritualene har vist bærekraft som det er av betydning for 

både enkeltmennesker og samfunnet at blir opprettholdt. Og ved de store kriser når det virkelig 

røyner på, det være seg knyttet til et lokalsamfunn eller i nasjonal målestokk, har mennesker og 
folk på hvert eneste sted i bispedømmet blitt ivaretatt av kirkelig ansatte. På en rekke områder 

har folk og samfunnet høstet glede av kirkelig kompetanse. Slik har det vært og slik er det 

fortsatt. Folkekirken står sterkt i Nidaros og den er en del av vår kultur og historie.   
 

Det er ikke minst en slik betraktning om historiske og kulturelle sammenhenger vi mener burde 

vært bredere beskrevet og sterkere vektlagt som en del av prinsipptenkningen / grunnlaget for 

regulering av forholdet mellom offentligheten og tro og livssyn i Norge. Vi erfarer at det er 
noenlunde den samme nærhet mellom samfunn og kristen tro som beskrevet foran i store deler 

av landet, men vi erkjenner at det noen steder, særlig i Oslo, er et mer sammensatt bilde.  

 
Når vi leser utredningen får vi også en fornemmelse av at utvalget inntar en for distansert og 

smal beskrivelse av hva tro og religion kan representere for mennesker. Tro og religion er langt 

mer enn summen av aktiviteter i et trossamfunn og langt mer enn et livssyn. For mange er tro 
helt avgjørende ved de store øyeblikk i livet. For mange er det troen som bærer livet – uten 

troen blir livet meningsløst. Som allerede nevnt foran kommer slik tro til uttrykk på mange 

forskjellige måter. Dette gjelder både i vårt trossamfunn og i andre religioner. Utvalget 

begrenser den religiøse beskrivelsen ut fra hva som anses for å være nødvendig grunnlag for å ta 
stilling til statens rolle – lover og regulering, men med det mandatet utvalget har hatt, hadde vi 

forventet at utvalget ville lagt til grunn en bredere religionsforståelse. Kanskje ville det også 

påvirket noen av konklusjonene.    
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Slik vi oppfatter utredningen, har også selve beskrivelsen av kirkas historie og gjøremål et 

nokså negativt preg. Vi forstår at det er nødvendig og riktig å beskrive også den delen, men i en 
offentlig utredning burde man i større grad beskrevet også de positive virkningene av kirkas 

virksomhet. Utredningen undervurderer ved dette den positive nærheten som er blitt 

sammenvevd mellom kristne verdier og samfunn gjennom 1000 år. En kristen kulturarv har 

båret folket i årtider. En annen offentlig utredning – NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 – har 
tegnet et mer positivt bilde av kirka som en viktig kulturskapende institusjon, både som 

møteplass i samfunnet, som pådriver for folkeopplysning og som kraft for å mobilisere folk til 

aktiv samfunnsdeltagelse. Ved dette har kirka blitt en bærende institusjon i flere hundreår, for så 
vel menneskene som nasjonen. I den utredningen pekes også på den kirkelige kulturarvens 

betydning som et verdifullt grunnlag for identitets- og meningsskaping også i dag. Vi etterlyser, 

i utredningen om det livssynsåpne samfunn, en bredere analyse av hvordan denne kristne arven 
bør forvaltes i framtiden, og hvilke konsekvenser ulike valg vil kunne få. Det blir for lettvint når 

utvalget trekker konklusjoner som innebærer at ved konflikt bør det være slik at 

likebehandlingsprinsippet er overordnet argumenter basert på historiske forhold. Vi mener det 

er mer relevant å vurdere fra område til område hvordan forholdet mellom likebehandling og 
tradisjonspreferanse skal ivaretas. En slik tilnærming burde vært en del av utredningen. Det ville 

gjort den mer fullstendig og tilført et supplement til de vurderingene som foretas. 

 

Kapittel 10: Tillegg – utover kirkeforliket 

I dette kapitlet har utvalget trukket opp noen perspektiver utover kirkeforliket (herunder 

endringene i Grunnloven fra 2012) som ligger som en forutsetning i mandatet, og til grunn for 
de andre delene av utredningen. Dette kapitlet er ment som et langsiktig perspektiv hvor 

tidshorisonten ikke trer tydelig fram i utvalgets forslag. Vi stiller spørsmålstegn ved om det 

allerede nå, så kort tid etter grunnlovsendringene, er riktig å reise en ny debatt om endringer i de 

paragrafene som ble endret som følge av kirkeforliket.  
Vi ser dog at kirkeforliket ble inngått for å ivareta spørsmål knyttet til Den norske kirke, mer 

enn med tanke på en helhetlig religions- og livssynspolitikk. Slik sett er kirkeforliket noe 

snevert i en slik større sammenheng. For oss er det viktigst å understreke at det er et åpenbart 
behov for å komme i møte de uløste utfordringene som ligger i kjølvannet av kirkeforliket. 

Dette ble da også understreket sterkt av Kirkemøtet 2013. For å få dette til fordres en dialog 

mellom kirkelige organer og staten. I dette arbeidet vil det være naturlig å ha et blikk også mot 

deler av det som sies i NOU 2013: 1. Slik sett er det allerede nå nødvendig med et blikk utover 
kirkeforliket.  

 

Del IV: Praktisering av tro og livssyn i det norske samfunnet 
I denne delen av utredningen fremmes på en rekke områder forslag om hvordan staten bør 

regulere forholdet mellom offentlig myndighet og ulike uttrykk for tro og livssyn. For oss er de 

prinsippene som utvalget beskriver grunnleggende for en slik vurdering. Samtidig mener vi at 
det er naturlig med en bredere historisk og kulturell vektlegging enn utvalget har lagt til grunn. 

Det leder til noen andre vurderinger og konklusjoner enn utvalgets. Ved det ivaretar vi bedre 

den kulturarven som store deler av folket fortsatt føler seg heime i. Likevel vil trosfriheten og 

likebehandlingen kunne ivaretas på en fullt ut tilfredsstillende måte. 

 

Kapittel 11: Tro og livssyn i det offentlige rom 
I skolen:  
Et flertall i utvalget foreslår en endring i skolens formålsparagraf, mens et mindretall mener at 

det ikke er grunnlag for å endre formålsparagrafen. Stortinget har nylig hatt en grundig debatt 

om formålsparagrafer og gjort enstemmige vedtak. Vi slutter oss til mindretallets argumentasjon 
og ser ingen grunn til at det nå reises en ny debatt om skolens formålsparagraf.  Langt viktigere 

enn å debattere selve paragrafen er å drøfte hvordan opplæringens formål skal tolkes og prege 

skolen. Dette handler både om skolen som sådan og om de fag som er særlig innrettet mot 

religion og livssyn. I forlengelsen av dette tar vi med disse perspektivene:    

- I vårt land har vi et vell av salmer som noen vil betegne som en salmeskatt. Like riktig 

kan være å kalle dette en kulturskatt – her er tekster i stor variasjon og med ulik nærhet 

til/uttrykk om kristen tro. I dag er mange blitt så forsiktige at denne kulturskatten ikke 
tas i bruk i skolen. Det er etter vårt skjønn mulig å bruke salmer i større omfang enn det 
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gjøres mange steder, også å finne salmer som kan synges på tvers av tro/livssyn. 

- Her hører også med å gi forståelse for kirkebyggets plass som kulturbygg/ historisk 
bygg i lokalsamfunnet og innsikt i kristendommens plass i litteraturen.   

Kirkevalg:  

Utvalget konkluderer på prinsipielt grunnlag med at valg i Den norske kirke eller noe annet 
trossamfunn i framtiden ikke må samlokaliseres med offentlige valg. Vi finner det her naturlig å 

vise til den enighet som har vært mellom staten og Den norske kirke om behovet for å øke den 

demokratiske legitimitet for valgte kirkelige råd, ikke minst som en politisk premiss for en mer 
selvstendig kirke. Løsningen med samlokalisering var dog mer politisk initiert enn kirkelig 

forankret. Selv om vi har et mer pragmatisk forhold til spørsmålet om samlokalisering enn det 

utvalget tilkjennegir, ser vi at det er grunner til at kirkelige valg ikke bør samlokaliseres med 

offentlige valg. Statens rolle i dette må uansett bli å ta stilling til om slik samlokalisering kan 
aksepteres, ikke gi pålegg om det. Med et nytt forhold mellom staten og kirken kan ikke staten 

lenger styre trossamfunnet Den norske kirke i denne type spørsmål. Når og hvor valg skal 

holdes må det bli kirken selv som avgjør. 

 

Kapittel 15: Tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner 
I fengsler, sykehus m.v: 

Både innsatte og pasienter er hver på sin måte i en spesiell livssituasjon hvor spørsmål om 
trosspørsmål ofte bringes til større bevissthet. Sammenhengen mellom tros- og livssynsspørsmål 

og manges velferd og helse er analysert og beskrevet bredt i mange sammenhenger. For at tro 

og livssyn skal kunne utøves og denne delen av menneskers behov ivaretas, fordres en viss 
tilrettelegging. Derfor er det naturlig at både fengslene og helseforetakene har ansvar for en god 

og mangfoldig tros- og livssynsbetjening, slik utvalgets flertall har konkludert. Vi ser også at de 

offentlige institusjonene i slike sammenhenger må ha en balansert og nøytral tilnærming. I den 
sammenheng kan det være grunn til å påpeke faren for at en livssynsnøytral etterstreben 

resulterer i at det åndelige liv blir skjult og glemt.  

 

Utvalget konsentrerer seg om én av flere sider ved sykehusprestetjenesten, nemlig tro og 
livssyn. For oss er det nødvendig å få fram at sykehusprestenes arbeid omfatter langt mer – 

eksempelvis undervisning og veiledning av ansatte, etiske bidrag i etikkomiteer, debrifinger, 

krevende enkeltsaker. Med 7 år utdanning, som innbefatter adskillig flere fag enn bare teologi, 
er det naturlig at den brede kompetansen som prester har, er utnyttet i ulike sammenhenger ved 

sykehusene. Når utvalget bruker betegnelsen livssynsbetjening, kan det derfor oppfattes som et 

for snevert uttrykk for hva sykehusprestetjenesten representerer.    
 

Vi merker oss at utvalget mener det må tilrettelegges bedre for tro og livssyn enn i dag. Vi 

støtter utvalget i at denne delen av sykehus og fengslers innsats blir styrket. For sykehus antar vi 

at en av faktorene for sammensetningen av slike tjenester bør være den religiøse og kulturelle 
befolkningssammensetningen i opptaksområdet for sykehuset.  

 

Når utvalget foreslår at stillinger for fengselsprester kan omgjøres til stillinger knyttet til andre 
religioner, har man etter vår vurdering ikke satt seg godt nok inn i den faktiske situasjon. 

Bispedømmerådet har medansvar for fengselspresttjenesten i Nidaros, og vår erfaring er at 

behovet for slik tjeneste er større enn den bemanningen som er i dag. En bredere innsats på 

området kan derfor ikke løses ved en reduksjon hverken i antallet fengselsprester eller i redusert 
kirkelig tjeneste ved sykehusene. Det må snarere tilføres ressurser slik at andre tros- og 

livssynssamfunn kan gi tjenester. 

I skolene:  
Vi er godt tilfreds med og vil støtte opp under utvalgets anbefaling om romslighet i forhold til 

elevers frivillige organisering av religiøse og livssynsbaserte grupper og samlinger, samt tilgang 

til rom for slik aktivitet.   
Dødsbudskap - kriseberedskap: 

Det er politiet som har ansvaret for varsling av dødsfall, men politiet ber ofte prester i vår Den 

norske kirke gjennomføre den konkrete varslingen. Fordi politiet ikke alltid vet hvilket 

trossamfunn den døde tilhører hender det at prester varsler dødsfall til pårørende fra andre tros- 
og livssyn. Noen pårørende opplever det uheldig. Samfunnet har videre plassert ansvaret for 
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psykososial støtte til overlevende og pårørende ved større ulykker og katastrofer hos 

kommunehelsetjenesten og sykehusene. Dette er rett og rimelig. Ansvaret omfatter både 
planleggingsansvar og operativt ledelsesansvar når det inntreffer ulykker og katastrofer.  

Utvalget er opptatt av at alle mennesker uansett tro og livssyn blir ivaretatt fullt ut. Vi støtter 

dette. Men når utvalget også peker på at ingen tros- eller livssyn må gis noen særstilling må 

dette balanseres mot behovet for kompetanse og den faktiske samfunnssituasjonen. Både i 
planleggingen og i det operative ledelsesarbeidet er det behov for kompetanse på området. I 

mange lokalsamfunn er det kirkelige medarbeiderne som har størst erfaring og kompetanse 

innen tro og livssyn, og i mange lokalsamfunn vil man være fortrolig med at presten/diakonen 
har en viktig rolle i slike situasjoner. Det behøver ikke bety at presten skal utøve nærvær og 

omsorg for personer fra andre tros- og livssyntjenester eller bør gå med alle dødsbudskap. Men 

å gi avkall på den kirkelige kompetansen knyttet til krisehåndtering og formidling av 
dødsbudskap vil etter vår vurdering være uheldig. Dernest kommer at i vårt bispedømme er det 

store flertallet fortsatt medlemmer i Den norske kirke. Det innebærer at kirkelig ansatte uansett 

blir involvert ved alle katastrofer og store ulykker. Dersom kirkelig ansatte blir utelukket fra 

øvelser i sammenhengen, vil det kunne medføre at rutiner ikke lenger samordnes og at den 
totalberedskapen som skal skjerpes gjennom øvelser, samlet sett blir svekket. Innenfor dette 

arbeidsfeltet bør det derfor arbeides med å finne gode fleksible ordninger.   

 

Kapittel 17: Vigselsmyndigheten 

Utvalget foretar en omfattende drøfting av hvordan vigsel og tilhørende spørsmål skal forvaltes 

i fremtiden. Også her deler utvalget seg i et mindretall og et flertall. Kirkelig vigsel har dype 
røtter i Nidaros og denne vigselsmyndigheten er forvaltet med klokskap og fleksibilitet fra 

kirkens side. Vi kan ikke se at de grunner som anføres av flertallet for å frata vår kirke denne 

vigselsmyndigheten er så tungtveiende at de bør følges opp. Tvert imot vil det å frata tros- og 

livssynsamfunnene denne muligheten være et negativt bidrag til den styrkingen av tros- og 
livssyns plass i samfunnet som utvalget ellers er opptatt av. For mange vil det oppleves 

fremmed ikke å kunne gifte seg i lokalkirken. Bispedømmerådet støtter derfor mindretallets syn 

og de forslag som mindretallet i senere kapitler fremmer om hvordan dette kan lovreguleres.  
 

Tre rådsmedlemmer ønsker ikke at bispedømmerådet uttaler seg om vigselspraksisen på dette 

tidspunkt siden spørsmålet er til drøfting i kirken.    

 

Kapittel 18: Gravferdsforvaltning 

Utvalget foretar en omfattende drøfting og konkluderer enstemmig med at ansvaret for 

gravplassforvaltningen bør overføres fra kirkelig myndighet til kommunene. Også i dette 
spørsmålet har vi i Nidaros en historie og kultur som knytter kirke og folk sammen på en 

spesiell måte. Kirkegårdens nærhet til kirken er et synlig uttrykk for dette. Vi erfarer at denne 

oppgaven skjøttes på en måte som befolkningen er tilfreds med. Fordi vi ved livets slutt berører 
de eksistensielle spørsmålene på en spesiell måte, kan det være et pre at det er et trossamfunn 

som har forvaltningsansvaret. Det er nylig foretatt en revisjon av gravferdsloven for å sikre at 

andre tros- og livssyn bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er gode grunner til at man 

bør høste erfaring med disse endringene før man eventuelt endrer ansvarsforholdet. Så lenge de 
kirkelige myndighetene ivaretar denne oppgaven med klokskap og til beste for alle innbyggere, 

vil det lett oppfattes som prinsipprytteri å overføre ansvaret for gravplassforvaltningen til 

kommunene. Vi har også merket oss at selv etter skillet mellom staten og kirken i Sverige, er 
det kirken som på statens oppdrag har ansvaret for kirkegårdsforvaltningen i vårt naboland.  

 

Kapittel 19: Barns interesser og rettigheter 
I likhet med utvalget har vi merket oss at RLE-faget er avskaffet som obligatorisk fag i 

grunnskole-lærerutdanningen og at faget «pedagogikk og elevkunnskap» er ment å fange noen 

av de samme anliggender. Utvalget beskriver den uro som rår i forlengelsen av dette. Vi deler 

denne uroen. Fra vårt ståsted vil vi etterlyse en større innsats for å gi lærere kompetanse til å 
møte elevene med hensyn til religion og livssyn på en relevant måte, og til å gi elevene innsikt i 

hva et livssynsåpent samfunn innebærer og hva det betyr å leve i et slikt samfunn. Skolen 

trenger relevant og solid kompetanse på disse områdene. Nettopp fordi tro og livssyn er å anse 
som samfunnsgoder er det viktig at kompetanse på dette området blant lærere blir oppvurdert.  
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Vi har videre merket oss at utvalgets flertall mener at skoleelever fortsatt kan delta på 

gudstjenester som Den norske kirke og eventuelt andre inviterer til. Vi er tilfreds med dette 
hovedperspektivet, på samme måten som vi støtter at fritaksmuligheten opprettholdes. Men det 

uroer oss når det i utredningen også skrives: «… bør skolene i større grad vurdere om det kan 

forsvares å takke ja fra skolens side» og «Dersom en skole ut fra en slik vurdering finner å takke 

ja, må det kreves aktiv påmelding fra de hjem som ønsker at barnet deltar … ». Vi anser 
skolegudstjenestene som en viktig del av den tradisjonelle kultur- og tradisjonsformidling som 

skolen skal stå for. I stedet for å innta en reservert holdning til deltakelse burde myndighetene 

stimulere til deltagelse og tilrettelegge ordninger slik at flest mulig elever får del i denne delen 
av vår kultur og tradisjon, dog slik at de som aktivt ber om fritak fortsatt skal få det.     

 

Kapittel 25: Medlemskap – fødselsmeldinger 
Biskop og bispedømmeråd støtter ikke utvalget i at fødselsmelding om trostilhørighet til 

folkeregisteret fra sykehus og lignende avskaffes. Som et barnedøpende trossamfunn er dåpen et 

sentralt rituale for Den norske kirke. Fødselsmeldingene gjør det mulig for Den norske kirke å 

sende ut invitasjon til dåp til medlemmer som har fått barn. Opphør av denne ordningen vil være 
et negativt bidrag til den styrking av tros- og livssyns plass i samfunnet som utvalget ellers er 

opptatt av. I stedet for å ta bort en viktig ordning for Den norske kirke, bør det legges til rette 

for at andre religioner og livssyn også får nødvendig hjelp til registrering. 
 

 

 

   Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Ola T. Lånke       Tor Singsaas 

Nidaros bispedømmeråd – leder    Nidaros biskop 
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