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Høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn

Re kirkelige fellesråd viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2013 der vi inviteres til å

komme med synspunkter på utredningen NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn.

Som fellesråd er vi særlig opptatt av det som angår gravferdsforvaltning, kap. 18 i utredningen.

Ut fra prinsippet om likebehandling foreslås det at kommunen skal bli gravferdsmyndighet i stedet for

fellesrådene.

Denne saken er ikke tilstrekkelig utredet. Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hva det har å si at soknet er

juridisk eier av kirkegård/gravplass.

Erfaring viser at fellesrådene har gjort en god jobb også på vegne av andre livssyn. Det er ikke nødvendig å
endre på noe som allerede fungerer godt.

Det foreslås også at kirken ikke lenger skal være vigslere, kap. 17.

I stedet ser en for seg at vigsel foregår borgerlig.

Mange ønsker nok en "full pakke" —løsning der en får gjort alt i kirken

økonomi. Det blir dyrere både for kommune og de som ønsker å gifte seg. Hvis en både må betale for en

vielse i kommunal regi og så i neste omgang sannsynligvis må betale for en kirkelig

forbønnshandlning/velsignelse.

Dersom kirken fortsatt skal foreta vigsel virker det som om utvalget ønsker å påvirke kirkens holdning til

ekteskapsloven.

Ut fra tanken om likebehandling har en gått for langt i ønsket om å påvirke. Det blir ikke lengre aksept for å

møte andres tros og livsynspraksis i det offentlige rom (prinsipp 8).
Det ser ut som at utvalget ønsker å bygge ut et livssynsnøytralt tilbud her. I stedet for å tilrettelegge for ulike

livssyn ønsker en å etablere noe nytt og tilsynelatende nøytralt tilbud.

Vedtatt i Re kirkelige fellesråd 6. juni 2013
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