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Vår ref.: 16-344 Oslo, 24. juni 2016 

Innspill til nytt partiprogram 

I forbindelse med deres programarbeid ønsker vi å tilby Human-Etisk Forbunds perspektiver 
og innspill til en inkluderende tros- og livssynspolitikk.  
 
Norge er i endring. En stadig større del av befolkningen deler ikke den evangelisk-lutherske 
tro, og undersøkelser viser at behovet for livssynsnøytrale og livssynsåpne løsninger er stor 
og voksende. Prosessen med å skille stat og kirke er i gang, men vi mener Norge fortsatt har 
en vei å gå før vi har reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn.  
 

Human-Etisk Forbund vil berømme Høyre for gode punkter i nåværende partiprogram. Vi 

liker at dere har et eget kapittel (11.3.) om frihet, menneskerettigheter og demokrati. I tillegg 

(10.4.) vektlegger dere respekten for den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt 

har. Samtidig peker dere på de utfordringene som det økende mangfoldet skaper.  

 

Vi skulle likevel ønske at dere i større grad pekte på behovet for et reelt skille mellom stat og 

kirke, samt at dere i større grad problematiserte standpunktet om at Den norske kirke vil 

fortsatt ha en særstilling i det norske samfunnet. Vi finner det å kunne være i motstrid til det 

dere mener om likebehandling av tros- og livssynssamfunnene.  
 
Religions- og livssynspolitikk er mer enn kirkepolitikk 
 
Vi ønsker å være en konstruktiv bidragsyter til deres politiske arbeid, og tillater oss å legge 
ved vår nylig gjennomførte befolkningsundersøkelse. Denne viser en tydelig endring i det 
norske folks forhold til religion: 
 

 Kun tre av ti tror på gud 

 Andelen som ikke er medlem av et tros- og livssynssamfunn er økende 

 Over halvparten av de spurte mener at «demokrati, rettsstat og menneskerettigheter» 
er viktigere verdigrunnlag for staten enn «vår kristne og humanistiske arv» 

 

Human-Etisk Forbund og Høyre har mange felles mål på livssynsområdet og under følger en 

beskrivelse av hva vi arbeider for:  

 

Et reelt skille mellom staten og Den norske kirke  

 Endringer i Grunnloven og avvikling av kirkeloven 

For å få til et endelig skille mellom stat og kirke må følgende lovendringer gjøres: 
o Endre Grunnlovens § 2 til kun: «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, 

rettsstaten og menneskerettighetene.» 
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o Stryke Grunnlovens paragraf 4 for å gi trosfrihet til alle borgere, inkludert 

kongefamilien. 

o Endre Grunnlovens § 16 til kun: «Alle innbyggere i riket har fri 

religionsutøvelse. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.» 

o Kirkeloven må avvikles i sin helhet. Relevante bestemmelser for alle tros- og 

livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke samles i en ny, felles lov. 

 

 Kommunal gravferdsforvaltning 

I dag er det Den norske kirke lokalt («Kirkelig fellesråd») som avgjør om kommunen 

eller kirken skal forvalte det offentlige ansvaret for gravlunder, krematorier og felles 

seremonirom. Samtlige fem offentlige og kirkelige utvalg som har drøftet nåværende 

gravferdsordning – fra 1975 og til vår tid – har anbefalt kommunal 

gravferdsforvaltning1. Å gjøre om på dette krever flere endringer i gravferdsloven. 

 

 Livssynsåpne seremonirom 

Flere befolkningsundersøkelser viser at kun 50 % ønsker å bruke Den norske kirke 

ved sin egen gravferd2. Å legge til rette for alternativer krever infrastruktur i form av 

livssynsåpne seremonilokaler. I første omgang må tilskuddsordningen for dette 

reetableres. 

 

 Fremtidig finansiering av tros- og livssynssamfunn 

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal ifølge grunnloven motta 

statlige og kommunale tilskudd på lik linje med Den norske kirke, regnet per medlem. 

I virkeligheten mottar Den norske kirke statlige tjenester til en verdi av 300-400 

millioner kroner, som holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- 

og livssynssamfunn3. 

 

I forbindelse med at Den norske kirkes statlige og regionale virksomhet overdras fra 

staten og til kirken selv fra 1. januar 2017, må det ryddes opp i dette gjennom 

lovendringer. Et enstemmig Storting samlet seg i desember 2015 om at «prinsippet 

om likebehandling må ligge til grunn for finansieringssystemet»4, men dette følges 

ennå ikke opp i praksis. 

 

Årlig fattes det dessuten rundt 21.000 enkeltvedtak om tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn5 i kommuner og fylkesmannsembeter. En statliggjøring av 

tilskuddsordningen vil effektivisere og avbyråkratisere i betydelig grad.  

 

                                                
1 NOU 2013: 1 Et livssynsåpent samfunn, s. 214-216 
2 http://fritanke.no/nyheter/bare-halvparten-vil-gravlegges-i-kirken/19.9645  
3 www.vl.no/nyhet/kirken-far-minst-300-millioner-mer-i-aret-enn-det-som-star-i-statsbudsjettet-
1.701122||  
4 Innst. 111 L (2015–2016)  
5 Statsbudsjettet for 2016, Prop. 1 S (2015–2016) fra Kulturdepartementet, s. 151 

http://fritanke.no/nyheter/bare-halvparten-vil-gravlegges-i-kirken/19.9645
http://www.vl.no/nyhet/kirken-far-minst-300-millioner-mer-i-aret-enn-det-som-star-i-statsbudsjettet-1.701122||
http://www.vl.no/nyhet/kirken-far-minst-300-millioner-mer-i-aret-enn-det-som-star-i-statsbudsjettet-1.701122||
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 Medlemskap/tilhørighet i tros- og livssynssamfunn 

Medlemsrotet i Den norske kirke og Den katolske kirke viser at det er nødvendig med 

klare, felles regler for telling av medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn. 

Medlemskap (eller tilhørighet) må være basert på aktivt samtykke fra den enkelte 

over 15 år (livssynsmyndighetsalderen) eller fra foresatte for de under 15 år. 

 

Barn og unges religionsfrihet 

 

 Skole og barnehage 

Skoler og barnehager må holde seg til undervisning om religion/tradisjon og overlate 

opplæring til tro (inkludert deltakelse i religionsutøvelse som bordbønn, salmesang, 

osv.) til de foresatte. Dette kan tas inn i generell del av læreplanen for grunnskolen og 

rammeplanen for barnehagene. 

 

 Faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 

I forbindelse med den varslede fornyingen av Kunnskapsløftet6 er det mulig å rette 

opp feilene som ble gjort ved endringen av RLE til KRLE. Ludvigsen-utvalget foreslo 

å se samfunnsfag, etikkfag og religionsundervisning i sammenheng, samt å redusere 

antall kompetansemål7.  

 

 Gudstjenester i skoletiden 
Både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har anbefalt aktiv 
påmelding til skolegudstjenester, men de fleste skoler tar likevel for gitt at alle elever 
skal delta på tilbedelse, fellesbønn osv. med mindre det meldes fritak. Dersom 
skolegudstjenester ikke avvikles, må ordningen med aktiv påmelding befestes i lov 
eller forskrift. 

 
Vi håper disse innspillene er nyttige for dere. Ta kontakt om dere ønsker mer informasjon. Vi 
møter dere gjerne for å presentere undersøkelsen og diskutere en rettferdig tros- og 
livssynspolitikk for fremtiden.  

 

Lykke til med den videre programprosessen! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Kristin Mile 

generalsekretær 

 

Vedlegg: Human-Etisk Forbunds befolkningsundersøkelse 2016 

                                                
6 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, Meld. St. 28 (2015-2016) 
7 NOU 2015: 8, Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser 


