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Svar på høring -NOU 2013 1 Det livssynsåpne samfunn

Innledning
Haugesund kirkelige fellesråd (HKF) takker for invitasjon til å komme med synspunkter på
utredningen NOU:2013 1Det livssynsåpne samfunn.

HKF ser positivt på at det legges opp til et mer livssynsåpent samfunn. Det er viktig at en
diskuterer hva dette innebærer. HKF synes det er viktig med en helhetlig tros- og
livssynspolitikk, der religionsfrihet og ikke-diskriminering er sentrale begrep.

Livssynsåpent
HKF synes det er positivt at begrepet livssynsnøytralt er byttet ut med livssynsåpent som
begrep. Dette understreker at tro og livssyn skal være en del av det offentlige rom. Tro og
livssyn er ikke bare en privatsak, men noe positivt som gir kvalitet til samfunnet vi lever i. En
skal ikke undervurdere viktigheten av markering av livsriter og høytider for alle, uansett
hvilken tilknytting en har til et trossamfunn. Vi ser også viktigheten av Kirken som
institusjon og som bygg når det oppstår kriser og katastrofer, jfr. 22/7.
Livssynsåpenhet er viktig!

HKF vil likevel påpeke at utvalget på noen punkter begrenser tro og livssyn i forhold til
kultur og tradisjon. Likeverdig behandling av alle trossamfunn må ikke være til hinder for at
det offentlige kan ha særordninger for f.eks kirkebygg.

Kirkebygg
Kirkebyggene i Norge har større betydning enn å være et lokale for kirkelig aktivitet.
Kirkebyggene har gjennom tidene blitt bygget av folket på stedet. Kirkene er bygget med
stolthet. De har fått en sentral plassering i by og bygd og har betydelig arkitektoniske,
kunstneriske og kulturhistorisk verdi. Byggene har stor betydning for stedets identitet. Det
kan vi f.eks se tydelig når en kirke brenner. Det setter store følelser i sving i hele samfunnet.
Det skal betydelige midler til for å vedlikeholde et slikt kirkebygg. I Haugesund er Vår
Frelsers kirke nettopp restaurert for over 40 mill. Bevilgningen var et enstemmig vedtak i
bystyret. Det viser betydningen av bygget for hele byen. Det er viktig at likestillingsbegrepet
nyanseres når det gjelder kirkebygg. Staten må ta et særlig ansvar for at kirkebyggene sikres
og vedlikeholdes. Dette som et ledd i statens kulturpolitikk, ikke bare som et tilskudd til
kirkelig aktivitet.
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Landsdekkende
Dnk er en landsdekkende folkekirke. HKFmener det er viktig at dette opprettholdes. Dnk
skal være tilstede i hver en krok i dette langstrakte landet Likebehandlingsbegrepet må også
nyanseres i forhold til dette temaet.

Aktivt støttende tros- og livssynspolitikk
HKF er glad for at utvalget er positiv til at staten skal føre en aktivt støttende tros- og
livssynspolitikk. Vi ser likevel at likebehandlingsbegrepet innskrenker mer enn det åpner i
forhold til noen av dagens innarbeidede og godt fungerende ordninger. Det bør heller
tilrettelegges for økt tros- og livssynsnærvær for alle tros- og livssynssamfunn enn bortfall av
ordninger.

Vigsel
HKF ønsker videreføring med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn. Kirkelig vigsel har
lange tradisjoner i Norge. Dette er en tradisjon som har fungert godt og som har vært viktig
for mange. Forslaget om å ta bort vigselsrett for tros- og livssynssamfunn bryter med
utvalgets premisser for tilrettelegging og livssynsåpenhet.

Gravferdsansvar
HKF ønsker også at Dnk fortsatt kan ivareta gravferdsansvaret for alle uavhengig av tro og
livssyn. Denne ordningen har fungert svært godt i mange år, jfr innbyggerundersøkelser. Det
er ingenting som tilsier at ikke alle tros- og livssyn møtes med respekt og tilrettelegging når
de møter kirken i forbindelse med gravferd. Tvert imot har kanskje kirken en større respekt
for viktigheten av tro i denne sammenheng enn en offentlig etat vil ha.

Avvikling av institusjonsprester
HKF er imot at forslaget om en gradvis avvikling av dagens ordning med fengsels- og
institusjonsprester med likebehandling som begrunnelse. Vi ser, spesielt i
samhandlingsreformen, behovet for kompetanse på samtaler om eksistensielle spørsmål. Dnk
legger i dag til rette for å innkalle andre tros- og livssynsamfunn når det er behov for det.
Dette samarbeidet kan utvides og utvikles.
På enkelte steder kan det være nødvendig å ansette fra andre tros- og livssynssamfunn i
tillegg.

Avslutning
HKF mener at i en tid med økende mangfold er det viktig at vi tenker gjennom viktigheten av
vår egen identitet og kulturarv. Vi mener at det ikke er noen motsetning mellom kulturelt
mangfold og framheving av kirkens plass i samfunnet.
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Haugesund kirkelige fellesråd

Merethe Endresen
Kirkeverge


