
 
 

Høringsuttalelse fra Bibelselskapet NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn 
 

 

1. Generelle merknader 

 

Det livssynsåpne samfunn bør etter Bibelselskapets syn springe ut fra et felles verdigrunnlag 

hvor respekt for menneskeverdet og naturen, likeverd, nestekjærlighet, tilgivelse og 

menneskets frihet og rett til selv å velge i spørsmål om tro og livssyn er sentrale. Disse verdiene 

står sentralt i Bibelen og den kristne arv og bør fortsatt være et fundament for det livssynsåpne 

samfunn.  

 

Bibelselskapet støtter de åtte hovedprinsippene for tros- og livssynspolitikken. Vi vil spesielt 

fremheve prinsippet om at tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle (prinsipp 1), utvalgets 

anbefaling av at det aktivt skal tilrettelegges for alle borgeres tros- og livssynspraksis (prinsipp 

4), prinsippet om likebehandling mht. tros- og livssynsutøvelse (prinsipp 5), samt utvalgets 

anbefaling av at tros- og livssynspraksis skal kunne utøves i det offentlige rom (prinsipp 8). Vi 

mener at det med nødvendighet følger en stor grad av autonomi for det enkelte trossamfunn 

med disse prinsippene, og det stiller vi oss positive til. 

 

Bibelselskapet støtter en likebehandling av tros- og livssynssamfunnene. Bibelselskapet støtter 

også utvalgets anbefaling om at religionspolitikken skal være aktivt støttende. Det tydeliggjør at 

tro og religion ikke er en privatsak eller noe man som samfunn kan forholde seg nøytral til. 

Bibelselskapet understreker at det norske livssynsåpne samfunn ikke befinner seg i et vakuum. 

Vi lever i et land som verdimessig bygger på den kristne arv. Denne arv er en forutsetning for et 

norsk livssynsåpent samfunn. 

 

2. Omtale av enkeltpunkter/kapitler 

 

På bakgrunn av disse generelle merknader har Bibelselskapet følgende kommentarer til 

enkeltpunkter i NOU 2013:1: 

 

- Bibelselskapet støtter ikke en endring av Grunnlovens § 2 og støtter dermed utvalgets 

mindretall med hensyn til endring av Grunnloven (jf. kapittel 10.3). 

 

- Bibelselskapet støtter utvalgets mindretall med hensyn til Opplæringslovens § 1–1 og ser 

altså ingen grunn til å endre Opplæringslovens § 1–1 som følge av de åtte prinsippene for 

helhetlig tros- og livssynspolitikk (jf. kapittel 11.2). Etter vårt syn er det ingen motsetning 

mellom et livssynsåpent samfunn og en tydelighet på tradisjonene dette samfunnet bygger 

på. 

 

- Med bakgrunn i prinsipp 1 (tros- og livssynsfriheten), støtter Bibelselskapet utvalgets 

mindretall med hensyn til forholdet mellom likestillingsloven og trossamfunnenes 

selvstendige handlingsrom og tilrår at tilskuddsordningen innrettes slik at den ikke 

strammer inn handlingsrommet som i dag finnes, knyttet til styringsorganer i trossamfunn 

(jf. kapittel 23.4.2.2). Bibelselskapet støtter dermed også mindretallets forslag til lovtekst 

for ny Lov om tilskudd til tros- og livssynssamfunn § 2–2 pkt. 4 (jf. kapittel 30). 
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3. Oppsummerende refleksjon: premiss for det livssynsåpne samfunn 

Bibelselskapet ble stiftet i 1816 med økonomisk støtte fra kronprinsregent Karl Johan. Støtten 

var på 6.000 riksdaler. Den direkte årsaken til opprettelsen av et norsk bibelselskap var stor 

mangel på bibler, både privat og offentlig. I nasjonsbyggingsprosjektet som på den tiden 

foregikk ble det vurdert som helt sentralt at Den hellige tekst, som lå til grunn for nasjonens 

verdigrunnlag, var tilgjengelig for folk flest. Av den grunn var det også at kronprinsregenten 

gikk inn med økonomisk støtte. 

 

Det Norske Bibelselskap samarbeider i dag med bibelselskap over hele verden. I mange land 

bidrar bibelarbeidet til å legge et felles grunnlag for religionsutøvelsen i de ulike kirkesamfunn. 

Slik også her i Norge, der de fleste kirkesamfunn støtter Bibelselskapets arbeid. Gjennom våre 

internasjonale kontakter ser vi dessverre også konsekvensene i samfunn som mangler 

grunnleggende demokratiske verdier, hvor religionsfriheten ikke eksisterer og hvor religiøse 

minoriteter blir forfulgt. Historisk har Bibelen vært en kilde til utviklingen av det menneskesyn 

og de demokratiske verdier som preger det norske samfunn i dag. Gjennom sitt arbeid med 

Bibelen vil Bibelselskapet også i fremtiden bidra til å fornye og holde disse samfunnsverdiene 

levende.  
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