
”Et livssynsåpent samfunn  
i Nord-Aurdal” 

Høringsuttalelse 
NOU 2013:1  

fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd.  



Livssynsåpent  

• Nord-Aurdal kirkelige fellesråd ser det som 
positivt at uttrykket livssynsnøytralt er forlatt som 
et ideal for en offentlig politikk i forhold til 
spørsmål som angår tro og livssyn. Utredningens 
vektlegging av begrepet ” et livssynsåpent 
samfunn” nærmer seg tro og livssyn på en mer 
åpen og aner-kjennende måte.   

• En politikk for et tros- og livssynsåpent samfunn 
tilrettelegger for en aktiv og støttende politikk  og 
åpner som sådan for religion og livssyn i ulike 
offentlige rom.  
 



Trang forståelse av ”religion” 
• Utredningen legger en overraskende trang forståelse av 

religion til grunn. Det kan synes som om utredningen i 
hovedsak vurderer tro og livssyn som uttrykk for 
meninger, oppfatninger og holdninger til de store 
spørsmål i livet og til sentrale etiske spørsmål. Men 
religion er mer enn en gruppe mennesker som slutter 
seg til samme tro og oppfatning, og mer enn summen 
av aktiviteter i et trossamfunn.  

• Utvalgets ”trange” tilnærming til religion rammer ikke 
bare kristen religion, men også andre religioner. 
Utformingen av en mer helhetlig tros- og 
livssynspolitikk må derfor basere seg på en bredere 
religionsforståelse.  



Kirkens betydning på landsbygda 
• Oppslutningen om kirken som den institusjon som i stor grad har hatt 

hånd om de viktige seremonier og ritualer i livets ulike faser, er det mest 
fremtredende i hvordan kirken forstås i vårt lokalmiljø. Dette ser i noen 
grad ut til å være i strid med den historieskriving Stålsettutvalget gir.  

• Engerutvalget (NOU 2013:4 Kulturutredningen) har en annen tilnærming 
til Den norske kirke. Her beskrives Den norske kirke som en viktig 
kulturinstitusjon i kraft av vår  rolle som forvalter av landets religiøse 
kunnskapstradisjoner og rituelle liv. Nord-Aurdal kirkelige fellesråd skulle 
ha ønsket at en slik virkelighetsforståelse var sterkere speilet igjennom 
utredningen. 

• Derfor synes vi det blir vanskelig å forstå at Den norske kirke, om det går 
slik utvalgets innstilling er, skal måtte tone ned sitt engasjement for å 
møte folk der de er, i frykt for å overkjøre andre. Stålsettutvalget utfordrer 
på å skape en religionspolitikk hvor andre kan komme opp på siden av Den 
norske kirke og levere sine tilbud på lik linje. Det synes vi er bra. Men at 
det fortsatt krever  en fortsatt tydelighet fra Den norske kirkes side holdt 
sammen med en åpen linje mot andre, synes opplagt.  



Utvide – ikke redusere 

• Nord-Aurdal kirkelige fellesråd understreker at for 
å få en større grad av likebehandling i et tros- og 
livs-synsåpent samfunn, bør politikken i hovedsak 
legge vekt på å lage rammevilkår som 
tilrettelegger for utviding av religions- og 
livssynsnærvær på ulike samfunnsområder.  

• Et tros- og livssynsåpent samfunn bygges best ved 
at gjeldende ordninger og tros- og livssynsmessig 
tilstedeværelse i større grad utvides til å inkludere 
et mangfold av tros- og livssynsaktører, og ikke 
ved å redusere nærværet til Den norske kirke 



De åtte hovedprinsipper 

• Nord-Aurdal kirkelige fellesråd stiller seg bak 
Stålsett-utvalgets 8 prinsipper for en 
menneske-rettighetsbasert, aktivt støttende 
og ikke-diskriminerende tros- og 
livssynspolitikk hvor alle må akseptere å bli 
eksponert for andres tros- og livssynsuttrykk i 
det offentlige rom. 



Konkret om vigselsrett 
• Vigselsmyndigheten for tros og livssynsamfunnene bør 

kunne videreføres som den er i dag.  
• Nord-Aurdal kirkelige fellesråd kan ikke se noen grunn til at 

ordningen må forandres, slik flertallet i utvalget foreslår. At 
så mange velger å gifte seg i kirken, er ikke bare et uttrykk 
for manglende alternativer, men er også et viktig signal om 
at de tradisjoner en slik form for vigsel opprettholder har 
dype røtter i det norske samfunnet.  

• For at de praktiske utfordringer skal kunne bedres, bør det 
satses på informasjon og tilrettelegging for større likebe-
handling  

• Det sivilrettslige aspektet mener vi er ivaretatt via 
prøvingen av ekteskapsvilkårene.  
 



Konkret om gravferdsforvaltning 
• For Nord-Aurdal kirkelige fellesråd er det uklart hvorfor utred-

ningen legger til grunn en forutsetning om livssynsmessig 
forankring som et hinder i møte med livssynsmangfold og at man av 
prinsipielle årsaker ønsker gravferdsforvaltningen over på 
kommunale hender. Vi kan ikke se at utredningen fremfører gode 
nok grunner til at så skal måtte skje, når man til overmål også gir 
gode tilbakemeldinger på hvordan det så langt har fungert.  

• Slik situasjonen for fellesrådenes gravferdsforvaltning er i dag, er 
hovedhensynet respekt for den avdøde og respekt for den avdøde 
og de etterlattes tros- og livssyn. På bakgrunn av den kompetanse 
og den kultur som Den norske kirke har opparbeidet på dette 
området, mener Nord-Aurdal kirkelige fellesråd at Den norske kirke 
fortsatt er godt skikket til å ta ansvar for gravferdsforvaltningen i 
Norge.  
 

 
 



Konkret om kirkebygg og 
middelalderkirker 

• Kirkebygg er et område der prinsippet om likebehandling må 
nyanseres med andre hensyn. Det er ikke tilstrekkelig å betrakte 
kirkebyggene som lokaler for Den norske kirkes aktiviteter.  

• I Valdres ligger det 8 middelalderkirker, samt en ruin. Disse har stor 
verdi som samlingssteder for gudstjenester og kulturelle 
arrangementer. Det vil være vanskelig for fremtiden å fastholde at 
alene lokalmenighetene må ta ansvaret for disse.  

• Derfor gleder vi oss over å lese: ”Tros- og livssynspolitisk utvalg kan 
se at det kan være behov for særlige ordninger knyttet til 
vedlikehold av fredede og vernede kirker.”  

• Vi mener derfor det må være et samfunnsansvar å ta vare på disse 
viktige kirkebyggene som ikke bare er samlingssteder for kirkelige 
aktiviteter, men også av stor betydning for stedets identitet og 
innbyggernes stedstilhørighet uavhengig av tilknytning til Den 
norske kirke.  



 
Kriseberedskap og dødsbudskap 

 
• Kirken bistår i dag redningsetatene og kommunene i deres 

håndtering av kriser.  
• Nord-Aurdal kirkelige fellesråd støtter utvalget i at alle uavhengig 

religion eller livssyn må bli ivaretatt på best mulig måte ved kriser. 
Men i stedet for å la likebehandling resultere i at kirken blir fjernet 
fra planlegging og ledelse i dette arbeidet, bør andre religioner og 
livssyn involveres. Med sin erfaring innen tro og livssyn er presten 
og diakonen en viktig ressurs i mange lokalsamfunn. Dette betyr 
ikke at kirkelig personell skal utøve omsorg for personer fra andre 
religioner og livssyn eller gå med alle dødsbudskap.  

• Men å gi avkall på den kirkelige kompetansen knyttet til krisehånd-
tering og formidling av dødsbudskap vil være uheldig. I vår kom-
mune er det store flertallet fortsatt medlemmer i Den norske kirke. 
Kirkelige ansatte vil derfor uansett bli involvert ved alle store 
katastrofer og ulykker.  



 
Nasjonale markeringer 

 
• Riter og markeringer har vist seg å være viktig for folk 

etter katastrofer og ulykker. Nord-Aurdal kirkelige 
fellesråd støtter utvalget i at nasjonale markering må 
favne mangfoldet av religioner og livssynssamfunn i 
Norge. Intensjonen om å inkludere må ikke stå i veien 
for å bruke den lokale kirkes erfaring i å legge til rette 
for verdige ritualer og markeringer i lokalsamfunnene.  
Signaler om innstramming vil kunne medføre betydelig 
usikkerhet og uro på lokalt nivå. Offentlige personer 
lokalt og nasjonalt må fortsatt kunne delta ved 
markeringer i kirkene slik det ble gjort etter 22. juli. 
Lokalsamfunnene trenger ritualene som tidligere har 
hjulpet mange i ulykker og krise.  
 



Ja, til et livssynsåpent samfunn ! 
 

• Nord-Aurdal kirkelige fellesråd vil 
avslutningsvis gjerne uttale at det flerreligiøse 
samfunnet vi nå har fått, oppleves som en 
ressurs. Den norske kirke er likevel det 
bærende trossamfunn i denne 
valdreskommunen og vi ønsker å legge vekt på 
at det er all grunn til å regne med at det også 
vil være slik i de kommene ti-år.   
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