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Saksfremstilling 

Høring – NOU 2013 1 Det livssynsåpne samfunn er sendt ut på høring med frist 30. august 2013. 
Kirkelige fellesråd er en av høringsinstansene. 
 
Vårt fellesråd utfordret i forrige møte Ståle Ryste til å sette seg litt inn i stoffet og komme med et 
forslag til uttalelse fra oss, på feltene inngåelse av ekteskap, samt gravferdsordning. 
 
Ståle foreslår at rådet sender inn følgende forslag: 

 

Vigselsrett: 

 

Det vises til NOU2013:1 Det livssynsåpne samfunn, og utredningens anbefaling om innføres sivil 

ekteskapsinngåelse som generell ordning. Forslaget begrunnes med at trossamfunn som benytter sin 

lovregulerte rett til reservasjon mot vigsel av par av samme kjønn og dermed diskriminerer disse. 

Vi minner om at retten til å inngå ekteskap er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonene, men at 

denne rettigheten kun omfatter ekteskap mellom mann og kvinne. Dette er også rettspraksis ved den 

europeiske menneskerettighetsdomstolen. Livssynsutvalgets utredning har ikke grunnlag for å 

hevde at trossamfunn som reserverer seg mot å foreta vigsel av par av samme kjønn diskriminerer 

disse. Dermed faller også utvalgets begrunnelse for å frata den Norske kirke vigselsmyndigheten 

bort. 

Dersom den norske tradisjonen med å kunne inngå ekteskap i Den Norske kirke, med alle 

ekteskapets rettsvirkninger, så kan dette kun være et resultat av trossamfunnets egen vurdering. 
 

Gravferdsforvaltning:  
 

I kirkeforliket ble samtlige partier på Stortinget enige om at gjeldende lovgivning på 

gravferdsområdet skulle videreføres. Kirkelig fellesråd har forvaltningsansvaret for de offentlige 

gravplassene, mens det økonomiske ansvaret ligger til kommunene.  Enhver har rett til å bli 

gravlagt der, uansett tro eller livssyn. 

Dette er en ordning som fungerer uten at det har vært noen problemer. Vi ser ingen grunn til å gjøre 

store endringer på en ordning som fungerer. Derfor mer vi at kirkeforlikets vedtak bør 

gjennomføres uten noen endringer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtak 

Lindesnes kirkelige fellesråd sender følgende svar på høringsuttalelsen: 
 

Vigselsrett: 

 

Det vises til NOU2013:1 Det livssynsåpne samfunn, og utredningens anbefaling om innføring av 

sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning. Forslaget begrunnes med at trossamfunn som 

benytter sin lovregulerte rett til reservasjon mot vigsel av par av samme kjønn og dermed 

diskriminerer disse. 

Vi minner om at retten til å inngå ekteskap er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonene, men at 

denne rettigheten kun omfatter ekteskap mellom mann og kvinne. Dette er også rettspraksis ved den 

europeiske menneskerettighetsdomstolen. Livssynsutvalgets utredning har ikke grunnlag for å 

hevde at trossamfunn som reserverer seg mot å foreta vigsel av par av samme kjønn diskriminerer 

disse. Dermed faller også utvalgets begrunnelse for å frata den Norske kirke vigselsmyndigheten 

bort. 

Dersom den norske tradisjonen med å kunne inngå ekteskap i Den Norske kirke faller  bort, med 

alle ekteskapets rettsvirkninger, så må dette kun være et resultat av Den Norske kirkes egen 

vurdering. 
 

Gravferdsforvaltning:  
 

I kirkeforliket ble samtlige partier på Stortinget enige om at gjeldende lovgivning på 

gravferdsområdet skulle videreføres. Kirkelig fellesråd har forvaltningsansvaret for de offentlige 

gravplassene, mens det økonomiske ansvaret ligger til kommunene.  Enhver har rett til å bli 

gravlagt der, uansett tro eller livssyn. 

Dette er en ordning som fungerer uten at det har vært noen problemer. Vi ser ingen grunn til å gjøre 

store endringer på en ordning som fungerer så bra. Derfor mener vi at kirkeforlikets vedtak bør 

gjennomføres uten noen endringer. 

 

 

 
 
 
 


