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Høring -  NOU 2006:  2 Staten og Den norske kirke

Justisdepartementet viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 24. april 2006.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen samarbeider med Den norske kirke ved at prester ansatt i kirken
tjenestegjør i fengslene. Denne ordningen er basert på prinsippet om at innsatte og
domfelte i utgangspunktet har de samme rettighetene og pliktene som befolkningen for
øvrig, og at det er sektoren som har ansvar for tjenestene ellers i samfunnet, som også
har ansvar for tjenesten overfor innsatte.

I NOU 2006: 2 blir institusjonsprestene viet lite oppmerksomhet. Imidlertid er dette en
gruppe som i stor grad møter mennesker i spesielle og kritiske livssituasjoner, og som
er en viktig del av "folkekirken". Fengselsprestene yter en tjeneste av sentral betydning
for innsatte. De blir benyttet også av innsatte fra andre livssyn enn Den norske kirke.
Uavhengig av valgt modell for Den norske kirke er det viktig at denne tjenesten ikke
blir redusert.

Ved modellen "lovforankret folkekirke" som utvalget går inn for, henvises det til en
egen kirkelov som skal regulere visse forhold ved kirken og dens virksomhet.
Tjenester i institusjoner bør i en slik sammenheng tas med.
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Politiet - melding om dødsfall
Melding om dødsfall til pårørende gjøres i dag i samarbeid mellom politi og prest.
Politiet kan anmode menighetens prester om å bære frem budskapet. Dette er regulert
i justisdepartementets rundskriv G-50/90 og Kirkedepartementets rundskriv V-10/90.
Departementet forutsetter at det gode samarbeidet ved overbringelse av slike budskap
ikke vil påvirkes av eventuelle endringer i forholdet mellom kirke og stat.

Bakgrunnsinformasjon innhentet via Politidirektoratet:
Politidirektoratet har tatt kontakt med politipresten ved Oslo politidistrikt  for å få nærmere
opplysninger  om samarbeid med andre trossamfunn og eventuelle øvrige synspunkter.

Det ble opplyst at politiet benytter prest ved overbringelse av dødsbudskap dersom prest er
tilgjengelig og det fremstår som naturlig.

I de tilfeller der en har kjennskap til at de pårørende tilhører annet tros- eller
livssynssamfunn, vil politiet vurdere om varslingen skal skje gjennom kirkelig
tjenestegjørende, om politiet selv skal foreta varslingen eller søke  annen  bistand. Politiet vil
være behjelpelig med å formidle hjelp fra andre trosretninger dersom de pårørende ønsker
det.

Ofte er det  ikke gitt hvilken religion de pårørende tilhører.  Dette er ikke informasjon som
finnes  i Folkeregisteret. Det er  også forbundet  med en viss risiko å vurdere religiøs
tilhørighet med utgangspunkt kun i navn og eventuelt opphavsland.

Redningstjenesten
Det er en etablert praksis med Hovedredningssentral (HRS)-prest og Lokal
redningssentral (LRS)-prest til håndtering av pårørende i redningsaksjoner. HRS-
presten oppnevnes av biskopen i hhv. Rogaland og Sør-Hålogaland, LRS-presten av hhv.
domprosten i Stavanger og Bodø. Kirkens kontakt med redningstjenesten har vært en
kontinuerlig etablert funksjon gjennom lang tid, og har formell forankring i
Justisdepartements rundskriv G-50/90, hvor kirkens oppgaver er beskrevet.
Rundskrivet er nå under revisjon, men i revisjonen foreslås kirkens oppgaver
opprettholdt (bl.a. med HRS-prest og LRS-prest). Det er videre utarbeidet et felles
dokument utgitt av Justisdepartementet, Veileder Helhetlig omsorg (G-0302), hvor
redningstjenestens samhandling med kirkens funksjoner er beskrevet.

I tillegg nevnes at politimesteren i Stavanger i mange år har vært "fellesrepresentant"
mellom redningstjeneste og politi i Kirkerådets ressursgruppe for beredskap, og hvor
både G-50/90 og G-0302 har vært behandlet (særlig det siste ble utviklet gjennom dette
rådet). Det er ca. 2 møter pr. år.
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Ved eventuelle  endringer i dagens  kirkestruktur må det  sørges for at også ovennevnte
forhold videreøres.
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Toril Juul
seniorrådgiver
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