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Høringsuttalelser - Stålsett-utvalget 2013 

 

Askøy kirkelige fellesråd (AKF) viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. 
februar 2013 der vi inviteres til å komme med synspunkter på utredningen NOU 
2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Askøy kommune er den nest største kommunen i 
Hordaland og har fem menigheter innen Den norske kirke.  
 
 
Generelt 
 

 Det er positivt at uttrykket livssynsnøytralt er forlatt og at en har valgt den visjonære tittelen 

«det livssynsåpne samfunn».  AKF er glad for at utvalget gjennom bruken av dette uttrykket i 
stor grad anerkjenner tro og livssyn som en integrert og selvsagt del av folks liv. Utvalget har 

likevel på noen områder en mer avgrenset tilnærming som bl.a. begrenser forståelsen av tro og 

livssyn i forhold til kultur, kulturarv og tradisjoner. 
 AKF mener at utvalget går for langt ved å plukke fra hverandre Grunnlovens §2 som ble 

vedtatt i 2012. Det kan se ut som utvalgets flertall ønsker omkamp både på verdiparagrafen, 

formålsparagrafene for skole og barnehage og på ansvaret for gravferdsforvaltningen, - alt 
sammen saker som nylig er vedtatt i Stortinget. 

 
 
1.5 Likebehandling 
 

 AKF er glad for at utvalget understreker at staten skal føre en aktivt støttende tros- og 
livssynspolitikk. AKF opplever likevel at utvalget i noen spørsmål vektlegger hensynet til 

likebehandling  på en måte som unødig innskrenker noen av dagens ordninger for Den norske 

kirke. AKF vil understreke at ønsket om likebehandling av ulik tro og livssyn i større grad bør 
tilrettelegge for økt tros- og livssynsnærvær for alle tros- og livssynssamfunn på ulike 

samfunnsområder - framfor innskrenkning av eksisterende ordninger med tilknytning til Den 

norske kirke.  
 

 AFK opplever at utvalget har en for smal tilnærming og forståelse av begrepet religion. 
Religion er noe mer enn et livssyn og en tro som en gruppe mennesker slutter seg til. Religion 

er også kultur, riter, praksiser, tradisjoner, holdninger, verdisystemer, individuelle og 

kollektive identiteter 
 

 Prinsippet om likeverdig behandling av alle trossamfunn må ikke være til hinder for at det 

offentlige kan ha særskilte ordninger/tiltak overfor kirkebygg med kulturminneverdier. 

 



 Dagens ordninger med institusjons- og forsvarsprestetjenesten bør etter AKFs oppfatning 

kunne utvides til også å omfatte tilbud for de som har tilknytning til en annen tro og livssyn, 

framfor tiltak som innskrenker eksisterende ordninger i regi av Den norske kirke.  
 
 

9 Prinsipper for en helhetlig tros- og livssynspolitikk 

 AKF er positiv til ønsket om en mer helhetlig tros og livssynspolitikk basert bl.a. på de 
menneskerettslige prinsippene om religionsfrihet og ikke-diskriminering.Utvalgets 8 

prinsipper for en helhetlig tros- og livssynspolitikk peker på grunnleggende verdier og hensyn 

som AKF i hovedsak slutter seg til. 
 AKF mener at også et niende prinsipp være med: - Statens aktive tros- og livssynspolitikk bør 

i sin utforming også ta hensyn til samfunnets kulturelle og historiske identitet der denne har 

tros- og livssynsmessig relevans. Dette prinsippet må gjelde så fremt det ikke bryter med 

trosfriheten og andre menneskerettigheter 

 

 
17 Offentligrettslige funksjoner – tros- og livssynssamfunnenes vigselsmyndighet 

 
 AKF ønsker en videreføring av ordningen med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn. 

 

18 Gravferdsforvaltning 

 

 AKF ønsker at Den norske kirke fortsatt kan ivareta det offentlige gravferdsansvaret for alle. 

AKF er kritisk til at utvalget i liten grad drøfter mulighetene for at trosforankret virksomhet 
kan ha kvaliteter og bidra til dialog og livssynsåpenhet i et flerreligiøst samfunn. 
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