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Horingssvar. Horingssvar. Det livssynsåpne samfunn.

Innledning.
Tunsberg biskop og bispedømmeråd takker for anledningen til å uttale seg om «Det
livssynsåpne samfunn». Utredningen målbærer en positiv livssynstenkning, med dreining fra
livssynsnøytralt til livssynsåpent, og er et viktig bidrag i arbeidet med å utforme en fremtidig
religionspolitikk i Norge.

Dokumentets tittel er god, men kunne med fordel vært utvidet til det vi mener er en mer
dekkende tittel, nemlig «Det tros- og livssynsåpne samfunn». Begrepet «tro» inneholder mer
enn bare livssyn. Vi går ut ifra at det er denne videre forståelse som ligger til grunn i
utredningen.

Bispedømmeråd og biskop sender felles høringssvar. På områdene vigsel og gravferd har
bispedømmeråd og biskop avvikende svar. Dette kommer til uttrykk under de to aktuelle
punktene.

Generelle merknader
Vi støtter hovedintensjonen i utvalgets innstilling som handler om at staten skal føre en aktivt
støttende religionspolitikk. Vi støtter også utvalgets innstilling om at tros- og livssynsutfoldelse
ikke må være i strid med menneskerettighetene. Tittelen «det livssynsåpne samfunn» indikerer
aksept for å eksponere trosuttrykk og livssynssamfunnenes virksomhet i det offentlige rom.
Dette er en god tilnærming som anerkjenner tro og livssyn som viktige samfunnsverdier.
Utredningen forsøker å ivareta hensynet til både minoritetsgrupper og Den norske kirkes rolle
som majoritetskirke. Den legger til grunn at prinsippet om likebehandling av tros- og
livssynssamfunn, som er et av utrednings bærende prinsipper, ikke skal føre til reduksjon av
Den norske kirkes nærvær. Det skal snarere åpne opp også for andre religioners og livssyns
nærvær.

Vi har to hovedinnvendinger mot utredningens grunnlagstenkning. Det gjelder:

1. Likebehandlin s rinsi et.
Utredninger sier, kap. 10, at «... ved konflikt mellom likebehandlingsprinsippet og
argumenter basertpå historiskeforhold bør detfor enfremtidig politikk ogfor framtidige
ordninger være slik at likebehandlingsprinsippet er overordnet argumenter basertpå
historiskeforhold».

Dette tar ikke tilstrekkelig hensyn til historiske og tradisjonsbærende elementer som preger
det norske samfunn, hvor Den norske kirke, som en majoritetskirke, har spilt og fortsatt
spiller en sentral rolle. Rundt 90 prosent av Norges befolkning tilhører kristne kirke-
samfunn, hvorav nesten 80 prosent er medlemmer i Den norske kirke. Kirken er til stede
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som kultur- omsorgs- og riteinstitusjon i alle norske lokalsamfunn og spiller en videre rolle
og betydning i lokalsamfunnet enn det som vektlegges i innstillingen. Å definere alle på lik
linje uavhengig av oppslutning og kulturell og historisk kontekst kan være en nærliggende
tanke. Men det ivaretar ikke hensynet til det forhold at store deler av Norges befolkning
identifiserer seg med det livssyn og den verdiforankring som Den norske kirke
representerer.

Det er et allment demokratisk prinsipp, i politikk og organisasjonsliv, at et flertallsparti
eller en flertallsgruppering kan ha representative oppgaver på vegne av alle. Samme
prinsipp kan også gjøres gjeldende på livssynsområdet. Det vil i så fall innebære at Den
norske kirke, ved kriser, sentrale og lokale begivenheter og ved nasjonale markeringer, kan
ivareta livssynsoppgaver, som religions- og kulturutøver, på vegne av fellesskapet,
nasjonalt og lokalt. Den norske kirke er representert i alle lokalsamfunn og har kompetanse
til å ivareta livssynsoppgaver til beste for det mangfold av innbyggere som bor der.

2. Reli ionsforståelsen.
Utredningen målbærer en snever religionsforståelse. Denne går i individualistisk retning,
og handler om enkeltindividers rett til å utøve sin tro og sitt livssyn. I det perspektivet er
det grunn til å forsvare likebehandling som et grunnleggende prinsipp. Men religion har en
videre dimensjon enn det som kommer fram i utredningen; Denne dimensjonen handler om
ulike former for kultur —riter —tradisjoner —holdninger —verdier og identitet. Ikke bare for
enkeltindivider men også for samfunn og nasjoner. Utredningens religionsforståelse fører
til at Den norske kirke sidestilles med andre livssynsamfunn, utover rimelige hensyn.
Utredningen undervurderer på denne bakgrunn Den norske kirke rolle som symbolbærer og
samlingspunkt for storparten av det norske folk.

Noe må være felles for en nasjon, utover individers og gruppers rettigheter. Samfunnet
trenger også sosialt lim, å samles om noe substansielt og kulturelt og nasjonalt særpreget.
Kristendom og humanisme må, på kultur- og tradisjonspremisser, kunne prioriteres av
hensyn til dette. Vi viser her til Kulturmeldingen fra Enger-utvalget som understøtter
denne bredere religions-forståelsen og derved også Den norske kirkes rolle når den sier:
«Den norske kirke har somfolkekirke en særlig rolle somformidler av kulturarven, slik den
er innvevd i kirkebygg og menneskers livsriter. Den norske kirke har en landsdekkende
kulturell infrastruktur med tilstedeværelse i alle landets kommuner» (s. 312).

Konkrete punkter.
.§2i Grunnloven.

Vi registrerer at utvalget går ut over sitt mandat når det tar stilling til § 2 i Grunnloven.
§ 2 er mer enn en livssynsparagraf. Begrepet «vår kristne og humanistiske arv» relaterer
verdier i Grunnloven og det norske samfunn til demokratiske og kristne/kirkelige
tradisjoner, kontekst og historie. Den er et representativt uttrykk for verdier som er
samlende i det norske samfunn og bør beholdes.

Nas'onale markerin er.
Den norske kirke er til stede i alle lokalsamfunn og spiller en samlende rolle ved
historiske hendelser, høytider og kriser. Dette er ikke alene en offentlig tildelt rolle, men
også en rolle kirken selv spiller i lokalsamfunnene som arrangør og tjenesteyter i
forbindelse med sorg, kriser og nasjonale markeringer. Det blir derfor misvisende når
utredningen sier at Den norske kirke ikke skal en særskilt rolle i forbindelse sorg,
ulykker og nasjonale markeringer. Den har en særskilt rolle (cf. Enger-utvalget, s. 312) i
kraft av sitt lokale nærvær og program- og tjenestetilbud i alle lokalsamfunn.

Bef enin å institus'oner.
80 prosent av de som er på sykehus og sykehjem er statistisk sett medlemmer i Den
norske kirke. Det betyr at storparten av de som ønsker åndelig betjening har tilhørighet
til vår kirke. Utredningen legger til grunn at kun kompetansekrav, og ikke
kirketilhørighet, skal vektlegges når institusjonsprester skal rekrutteres. Vi mener at
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også kirketilhørighet bør vektlegges i denne sammenheng, og viser til
Helsedepartementets rundskriv 1-6/2009 som sier at beboere har rett til åndelig
betjening mens de er på sykehus/institusjon. Religion handler ikke bare om åndelig
overbevisning, men også om tilhørighet til kirker- og livssynsamfunn.
Tilhørighetsspørsmål samt kunnskap om pasienters og beboere tros- og livssyn hos de
som skal gi åndelig betjening bør vektlegges når bestemmelser på dette området skal
fastsettes.

Økonomi.

Tildeling til trossamfunnene må reflektere særskilte kostnader forbundet med
kirkebygg. Den norske kirke har mer enn 1.600 kirker. Omlag 1.000 av disse er
kulturhistoriske bygninger. Det er knyttet stort ansvar og høye kostnader til å drifte og
bevare disse. Vi vil peke på nødvendigheten av at staten tar et særlig ansvar for å sikre
drift og vedlikehold av norske kirkebygg som er av nasjonal og kulturhistorisk karakter.
Videre bør tilskudd til Den norske kirke tilpasses kostnader knyttet til kirkebyggenes
alder og plasseringer, som er særskilt ressurskrevende sammenliknet med andre
trossamfunn. Tildeling til Den norske kirke må, i dette perspektiv, forstås som del av en
bredere kulturpolitikk.

Vi anbefaler at finansiering av tros- og livssynssamfunnene skal skje ved tildeling over
offentlige budsjetter. Det forutsettes at slik tildeling ikke skal føre til innblanding i
trossamfunnenes indre anliggender som er religiøst begrunnet.

Skolegudstjenester.
For et livssynsåpent samfunn vil det være verdifullt at trossamfunn kan invitere sine
medlemmer, og andre som måtte ønske det, til å delta i gudstjenester/religiøse
arrangementer i skoletiden. Utvalget slutter opp om dette, men foreslår aktiv påmelding
for slik deltagelse.

En slik påmelding er etter vår mening en unødvendig innstramming. En må forutsette at
barn og unge som er medlemmer i Den norske kirke kan delta på gudstjenester i regi av
sitt eget kirkesamfunn uten aktiv påmelding. Hvis ikke undervurderes betydningen av
medlemskap og tilhørighet i tros- og livssynssamfunn. Også elever fra andre tros- og
livssynsamfunn bør ha mulighet til å delta når foreldre gir samtykke til dette.

En mer naturlig måte å ordne dette på er at en ved innmelding i skoler og barnehager
kan krysse av for kirkemedlemskap/religiøs tilhørighet, og la barn og unge delta i
gudstjenester/alternative opplegg på bakgrunn av dette.

Vi anbefaler for øvrig at trosopplæring kan foregå innen skolens/SFO 's rammer. Dette
vil på en helt annen måte enn dagens ordning muliggjøre trosopplæringsreformens
intensjon og mål. Vi støtter utvalgets mindretall som mener det ikke er grunnlag for å
endre opplæringens formålsparagraf (jfr. pkt. 11.2). Vi støtters også utvalgets
anbefaling om at det i skoler og ved høyere utdanning skal vises romslighet i forhold til
tilrettelegging for praktiske behov knyttet til elevers og studenters tro og livssyn. (pkt.
15.7.2)

Vigselsrett.

Utvalgets flertall foreslår at vigselsretten skal bortfalle for tros- og livssynssamfunnene
og at vigsel skal formaliseres som en borgerlig ordning for alle.

Ekteskapsinngåelse er, også etter Den norske kirkes lære, en borgerlig ordning. Det
innebærer nødvendigvis ikke at kirker, eller livssynssamfunn, av den grunn bør avstå fra
å vie. Vigsel skjer på bakgrunn av offentlig prøving. På bakgrunn av denne prøvingen
kan vigsel finne sted hos personer/institusjoner som på Statens vegne har fullmakt til å
vie.
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Spørsmålet om vigselsrett i kirken handler i stor grad om hva som praktisk mulig og
faktisk ønskelig for de som ønsker å gifte seg. Tall viser at det fortsatt er mange som
ønsker å gifte seg i kirken. På den bakgrunn anbefaler Tunsberg bispedømmeråd at
dagens ordning med vigselsrett videreføres og at reservasjonsretten opprettholdes.

Tunsberg biskop støtter utvalgets anbefaling om at vigsel skal formaliseres som en
borgerlig ordning for alle. Det forutsettes at tilbud om kirkelig velsignelse av borgerlig
inngått ekteskap opprettholdes, også dette med reservasjonsrett.

g. Gravferd.
Utvalget vil samlet tilrå at kommunene overtar forvaltningsansvaret for gravplassene og
at dagens ordning med fellesråd som forvaltningsorgan opphører.

Tunsberg bispedømmeråd støtter ikke utvalgets tilråding. Fellesrådene har opparbeidet
god kompetanse som gravferdsforvaltere. Erfaringer viser at fellesrådene er meget godt
rustet til å utføre gravferdstjeneste, og at de har utført denne tjenesten til beste for
kommunens innbyggere.

Tunsberg biskop deler bispedømmerådets vurdering av fellesrådene kompetanse som
gravferdsforvaltere, men støtter utvalgets tilråding om at kommunen skal overta
forvaltningsansvaret for gravplassene. En overføring til kommunene bør bygge på
alternativ 3 i pkt. 18.7, som speilvender dagens gravferdslov, § 23, med mulighet for
«kommunalt ansvar med lokalavtalefrihet».

Den nasjonale gravplassrådgiveren er plassert i Tunsberg og har Tunsberg
bispedømmeråd som administrativ arbeidsgiver. Vi har god erfaring med denne
ordningen. Hvis gravplassforvaltningen endres, forutsetter vi at man finner en god
løsning på hvor denne stillingen skal plasseres.

Med ven li hilsen

Ro nders AZQnt
stiftsdire tør ans Erik Ruud

seksjonsleder
Direkte innvalg: 33354325
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