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Vedrørende mandat for Tros- og livssynspolitisk utvalg – tilleggsbestilling 

 

Vi viser til utvalgets mandat. Utvalget skal foreta en gjennomgang av statens tros- og 

livssynspolitikk og fremme forslag til endringer som kan bidra til å skape en mer 

helhetlig politikk på området.  

 

Gravferdsforvaltning 

 

I kirkeforliket, som gjelder ut stortingsperioden 2009–2013, ble samtlige partier på 

Stortinget enige om at gjeldende lovgivning på gravferdsområdet skulle videreføres. 

Samtidig skulle det gjøres tilpasninger for å ivareta minoritetene. Lovgivningen på 

området har blitt endret for å følge opp dette punktet i forliket. 

 

Kirkelig fellesråd har fortsatt forvaltningsansvaret for de offentlige gravplassene, mens 

det økonomiske ansvaret ligger til kommunene. Forvaltningsansvaret kan overtas av 

kommunen etter avtale mellom fellesrådet og kommunen.  

 

Kirkelig fellesråd utfører oppgavene som gravferdsmyndighet på vegne av det 

offentlige. Gravplassene er åpne for alle. Enhver har rett til å bli gravlagt der, uansett 

tro eller livssyn. Ved flere av gravplassene er bestemte områder avsatt til gravsteder for 

medlemmer av ikke-kristne trossamfunn. Registrerte trossamfunn utenfor Den norske 

kirke har for øvrig adgang til å anlegge egne gravplasser, jf. lov om trudomssamfunn og 

ymist anna § 18. 

 

Tros- og livssynsmangfoldet i Norge er økende. Flere har på denne bakgrunn tatt til 

orde for å overføre forvaltningsansvaret for gravplassene til kommunene.  



Side 2 

 

Gravplassrådgiverstillingen ivaretar viktige funksjoner knyttet til forvaltning av 

gravplasser og gravferdslovgivningen ved bl.a. følgende oppgaver: 

 Bistå kirkedepartementet i arbeidet med å forvalte og utvikle gjeldende lov- og 

regelverk for gravferdssektoren. 

 Være rådgiver for bispedømmeråd og fylkesmenn hvor disse er tillagt 

avgjørelsesmyndighet i gravferdsloven.  

 Gi generell veiledning om stell av gravplasser gjennom konferanser, kurs og 

annen informasjonsvirksomhet. 

 

Gravplassrådgiveren var tidligere ansatt av departementet med ansvar for 

gravferdsloven. Lønnsansvaret og det personalmessige ansvaret ble ivaretatt av 

Tunsberg bispedømmeråd. Stillingen er nå flyttet til Tunsberg bispedømmeråd.   

 

Tilleggsbestilling 

 

Vi ber utvalget vurdere plasseringen av både forvaltningsansvaret for gravplassene og 

gravplassrådgiverstillingen.  

 

Utvalget skal utrede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser av sine 

forslag.   

 

Utvalget bes svare på tilleggsbestillingen i innstillingen som skal avgis innen utgangen 

av 2012. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Birgitte Lange (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Geir Telstø 

 seniorrådgiver 
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