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 Som pensjonist arbeidet med kirkegårdspørsmål siden 2006, vært medlem i Kirkegårdsgruppa 2007 og også denne  

 gruppas representant i ei samarbeidsgruppe med kirkevergelaget og bispedømmekontoret i Hamar bispedømme. 
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HØRINGSUTTALELSE  TIL  NOU 2013:  DET  LIVSSYNSÅPNE  SAMFUNN  AV  7.1.2013 

Av Terje Alfnes 
1)

, 29.8.2013 

 

 Visjon: Gjøre kirkegården til bygda/byens vakreste sted, et kulturminne  

  for ettertanke og refleksjoner tilpasset samfunnsutviklingen. 
 

 

Uttalelsen omfatter hovedsakelig kapittel 18 – Gravferdsforvaltning, samt et lite innspill om "kunnskaps-

behov på tros- og livssynsfeltet" begrenset til erfaringer fra mitt arbeid med gravferdsforvaltningen. Fordi 

brorparten av merknadene som her framføres ikke er sugd fra eget bryst men først er lansert av andre i de 

mange fora hvor jeg har fått anledning til å delta, og da særlig i interessegruppene for hhv. Alstadhaug og for 

navnet minnelund i Ås, så benyttes vi-formen i det etterfølgende. 

 

KONKLUSJONER 

Stålsettutvalgets enstemmige tilråding om "at kommunene overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen, 

og at det ikke gis mulighet for å overføre dette ansvaret til det kirkelige fellesrådet", mener vi er betimelig 

og støttes fullt ut. Vi mener også at gjennomføringen av dette bør gis 1. prioritet ved oppfølgingen av inn-

stillingen, men at også de øvrige forslagene i kapittel 18 bør gis høg prioritet. Med den foreslåtte ansvars-

overføringen og som seinere begrunnet, finner vi å ville støtte mindretallets forslag om å skjøte over 

gravplassene til kommunen. 

 

For å redusere/unngå de mange ekstreme reaksjonene vi i seinere år har opplevd i kjølvannet av den økte 

internasjonaliseringen, oftest bygd på misforståelser, generalisering og/eller ekstreme tolkinger, mener vi det 

er et stort behov for å spre mer kunnskaper om de grunnleggende holdningene/tesene i de ulike tros- 

og livssyn. Jf. islam slik Svein Tindberg beskriver denne trosretningen i teaterforestillingen "Abrahams 

barn" og de sterke reaksjonene etter bl.a. karikaturtegningene av profeten Muhammed. 

 

GENERELT 

Det at vi nå flytter mye mer enn tidligere medfører at stellet av gravplassene blir vanskeligere. Samtidig øker 

arealpresset på mange gravplasser. Først ble dette tydelig i byene, men nå også mange andre steder som kon-

sekvens av flyttemønsteret til større tettsteder. Og vi støtter de mange kreftene både innen og utenfor Kirken 

som mener at vi har et stort ansvar for ikke unødig å bygge ned dyrkajord som trengs til å produsere mat til 

en stadig økende verdensbefolkning. En viktig endring er også den økte innvandringen hvor et viktig integre-

ringstiltak er å gi våre nye landsmenn et likeverdig tilbud som oss etnisk norske den dagen de trenger grav-

plass. Derfor må vi finne og tillate løsninger som forener våre norske kirkegårdstradisjoner med kravene i de 

"fremmede" religionene som stadig flere i Norge nå bekjenner seg til. 

 

KAPITTEL  18  -  GRAVFERDSFORVALTNINGEN 

Ansvaret for gravplassforvaltningen 

Vi støtter fullt ut Stålsettutvalgets enstemmige tilråding om "at kommunene overtar ansvaret forvalt-

ningsansvaret for gravplassene, og at det ikke gis mulighet for å overføre dette ansvaret til det kirkelige 

fellesrådet." Og en naturlig konsekvens av dette, men også ut fra eksisterende kompetanse, er det naturlig at 

godkjennings- og klagemyndigheten overføres fra bispedømmerådet slik det er i dag til fylkesmannen, og 

som seinere begrunnet, at "lovansvaret legges til et departement eller en departementsavdeling som ikke kan 
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knyttes til ett spesifikt trossamfunn." Vi støtter også utvalgets forutsetning at foreslåtte ansvarsoverføring 

ikke bør være til hinder for at kommunen kan sette bort noe av arbeidet til andre, f.eks. til kirkelig fellesråd 

dersom dette lokalt kan gi mer rasjonell utnyttelse av kompetanse og arbeidskapasitet. 

Begrunnelse for kommunal overtakelse 

Selv om alle i våre interessegrupper er medlem i Den norske kirke så vidt vi veit, mener vi prinsippet om 

likebehandling mellom ulike trosretninger og livssyn er så sentralt at Stålsettutvalgets forslag bare av den 

grunn må følges. Vi slutter oss derfor helt og holdent til Stålsettutvalgets prinsipielle begrunnelse.  

 

I tillegg vil vi særlig peke på at dagens ansvarsdeling hvor kommunene finansierer gravplassforvaltningen 

gjennom en rammebevilgning uten tilsvarende oppfølging som i egne drevne aktiviteter, etter vår oppfatning 

er sterkt medvirkende til at f.eks. svenske gravplasser oftest framstår langt mer velfriserte enn vår egne. Opp-

lysningene fra Norsk forening for kirkegårdskultur forklarer mye. Omregning av deres tall i høringsuttalelsen 

til siste gravferdsforskriften, viser at de norske gravplassbudsjettene ligger på 32 % av svenskenes regnet pr. 

gravplass, og 40 % pr. gravferd. 

 

Med vår finansieringsmodell blir kommunepolitikere så lite engasjementet at bevilgningen til fellesrådets lett 

blir en salderingspost. Ifølge nettutgaven av Levanger-Avisa 17.5.13 hadde bevilgningene til fellesrådet i 

Sør-Innherad prosti ikke fulgt prisutviklingen og lønnsveksten de siste 5 til 10 årene. Og i år hadde prostiet 

fått 10 % kutt slik at de måtte redusere bemanningen med 3 årsverk, og kirkevergen hadde måttet organisere 

dugnad for bl.a. å få klipt de i alt 14 gravplassene han hadde ansvaret for. Men denne lave prioriteringen 

synes ikke å være et folkeønske. Den 20.6.13 skrev avisa: "Mangelen på gressklipping av kirkegårdene har 

vakt sterke reaksjoner, frustrasjoner, sorg og sinne blant frostingene ---", og at 4 organisasjoner på Frosta 

derfor hadde gått sammen i et spleiselag for å holde kirkegårdene på Frosta og Tautra vedlike i sommer. 

 

Og salderingen gjentar seg lett også når pengene kommer til fellesrådet ettersom dets medlemmer hovedsa-

kelig er opptatt av menighetsarbeid og i mange tilfelle ikke en gang veit at de har ansvar for gravleggingstil-

budet til samtlige borgere.  

 

Hva angår fellesrådenes arbeid har vi ikke sett noen tegn på at de har forbedret sitt ansvar og åpenhet overfor 

andre enn den indre krets som tilhører Den norske kirke i de 7 årene vi har arbeidet for nytenking innen grav-

leggingstilbudet. Eksempelvis kan nevnes: 

 

Ved kirkevalget i 2009 var det i Ås 58 kandidater som vi vanlige borgere kunne stemme på til menighetsråd 

og bispedømmeråd, men ingen av dem hadde anført kirkegården som ett av sine interessefelt. To år seinere 

var det en av kandidatene som hadde ført opp kirkegården som ett av sine interessefelt. Men vedkommende 

fikk satt seg inn i problematikken først etter å ha kontaktet og kommet i direkte dialog med et medlem i in-

teressegruppen som hadde påbegynt i alt 14 artikler om temaet i lokalavisen. At 15 % fra en trosretning 

stemmer blant kandidater hvor bare 2 % er interessert i saken som gjelder 99 % av befolkningen, kan ikke 

sies å være en demokratisk styreform. 

 

Men historien stopper ikke her. Denne ene personen ble seinere innvalgt i fellesrådet, men kom der i mindre-

tall da fellesrådet skulle uttale seg om et sentralt spørsmål i foreslåtte gravferdsforskrift. Denne manglende 

åpenheten overfor tilgjengelig kunnskap har også kommet til uttrykk på annen måte. Vi har siden vår egen 

oppstart forespurt fellesrådet 3 ganger og menighetsbladet 2 ganger om å få slippe til med en orientering om 

fordelene med navnet minnelund slik vi har bedømt dem, men alle gangene blitt møtt med den totale taushet, 

unntatt siste gangen hvor det ble gitt løfter som aldri ble fulgt opp. 

 

Det nå lovfestete årlige dialogmøtet med representanter for andre tros- og livssyn, ble i år gjennomført felles 

for alle 7 Follokommunene. Der ble det gitt positive tilbakemeldinger på et spørsmål om det var interesse for 

å kartlegge mulighetene for et videre samarbeid bl.a. om anlegg av navnet minnelund og et opplæringstilbud 

til gravplassarbeiderne. På det oppfølgende kartleggingsmøte med de 7 kirkevergene var det en av dem som 

ville ha seg frabedt ytringer om behov for bedre kontakt mellom gravplassforvalterne og ulike brukere av 

gravplassene, den dialogen mente hun ikke det var behov for å bedre i sin kommune. Lenger ute i møtet sa 

imidlertid den sammen kirkevergen at det på dialogmøtet ikke hadde møtt en eneste representant fra hennes 

kommune(!). 

 



 

 

 

 

3 

Etter kontakt med ordføreren som tidligere selv hadde sittet i Fellesrådet i Ås som kommunens representant, 

ble vi i 2012 oppmerksom på at fellesrådet er et offentlig organ hvor vi som borgere skal ha full innsynsrett. 

Etter den 3. henvendelsen om å få tilsendt alle fellesrådets protokoller for siste året, manglet vi fortsatt en av 

protokollene da vi gav opp å få tilgang til dem alle. 

 

Overrasket ble vi også da vi etter opplysning fra ordføreren i fjor høst møtte opp som tilhørere til det årlige 

fellesmøtet mellom et utvidet formannskap og representanter fra fellesrådet. Det vi trodde skulle være forbe-

redelse til årets bevilgning med brei gjennomgang av fellesrådets planlagte aktiviteter, viste seg å være en 

ensidig redegjørelse fra den nye prosten om menighetens og kirkebyggets behov, mens planer og behov for 

kommunens 3 gravplasser ikke ble nevnt med et ord. Og da ett av formannskapsmedlemmene stilte spørsmål 

om hvorfor kirkevergen ikke hadde videreformidlet informasjonen om forskriftsarbeidet slik departementet 

hadde bedt om, ble vedkommende avbrutt av ordføreren fordi han mente spørsmålet lå utenfor saklisten. 

 

Begrunnelse for skifte fra bispedømmeråd til fylkesmann 

Her gjelder den samme prinsipielle begrunnelsen som for kommunal overtakelse av gravplassforvaltningen, 

godkjenning og ankeinstans bør være den samme som for annen kommunal virksomhet. 

 

I tillegg kommer også hvem som i utgangspunktet har den beste kompetansen ut fra den vanligste grunnut-

danningen til de ansatte. Eksempelvis kan nevnes at i § 8 i den nye gravferdsforskriften: "På en gravplass 

som er tatt bruk, kan det bare legges nye drensledninger når det er godkjent av bispedømmerådet." Her forut-

settes således at i de fleste tilfelle skal en enslig landskapsarkitekt blant teologer og andre menighetsarbeide-

re bygge seg opp til å kunne foreta en faglig vurdering av dette, mens en går forbi ikke bare et helt vann- og 

avløpsmiljø i egen kommune, men heller ikke gjør bruk av landets beste kompetanse på området plassert hos 

fylkesmannen i hvert fylke. 

 

Begrunnelse for departementsskifte 

Her gjelder den samme prinsipielle begrunnelsen som for overflyttingen av ansvaret til kommunen og fyl-

kesmannen. Men vi vil supplere med noen egne erfaringer som viser behovet for "nye koster" løsrevet fra 

dagens "tradisjoner": 

 

Kirkestatsrådene Trond Giske og Rigmor Aasrud toet begge sine hender og skjøv hele ansvaret over på 

kommunene uten å legge to pinner i kors for å informere de samme kommunene om deres ansvar i hhv. 2009 

og 2011. Giske fikk spørsmål i TV om hva departementet ville gjøre med at en muslimsk mor daglig måtte 

kjørte mange mil fra Hurum til Asker for å se til grava til et nylig avdødt barn fordi akseptabelt gravleggings-

tilbud ikke eksisterte i egen kommune. Aasrud svarte tilsvarende at det ikke skyldtes pengemangel at Pors-

grunn kirke brant helt ned til grunnen fordi den manglet overrislingsanlegg, og så ferdig med det. 

 

Da først gravferdsloven og etterpå tilhørende forskrift siste gang skulle revideres, sørget ikke departementet 

en gang for full bemanning. Jeg sikter da til at daværende kirkegårdskonsulent for lengst hadde passert van-

lig pensjonsalder på 67 år, og ikke overraskende i en slik situasjon hadde fått innvilget redusert arbeidstid. 

Og for alle andre er slike situasjoner rimelig forutsigbare. Og ikke bare medførte dette at lanseringen av spe-

sielt det reviderte lovforslaget ble utsatt gang etter gang. Men det er også grunn til å tru at den manglende 

rekruttering av ny kirkegårdskonsulent medvirket til de særdeles få endringene som de innsendte høringsutta-

lelsene resulterte i. 

 

Og da f.eks. gravferdsforskriften var ferdig og melding om resultatet ble meddelt fellesrådene, fikk ikke en 

gang alle som hadde sendt inn høringsuttalelse melding om resultatet. Verken direkte som vanlig kutyme er 

fra andre offentlige etater, eller indirekte som oppfordring til fellesrådene om å bringe følgebrevet videre til 

andre interesserte. Og i alle fall i vår kommune var en slik videreformidling ikke i tankene til kirkekontoret 

uten en spesiell oppfordring.  

 

Og særdeles uforståelig framsto prosessen ved ansettelse av ny gravplasskonsulent å være. Hvorfor i alle 

dager skulle stillingen i utlysingen plasseres ved et lokalt bispedømmekontor? Og enda mer uforståelig, hvil-

ken logikk lå bak først å ansette en ny konsulent, og først etterpå innhente synspunkter fra et utvalg på hvil-

ket ansettelsesforhold og hva slags arbeid vedkommende skulle drive med? 
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Nevnes bør også at kirkedepartementet avslo to godt begrunnete forespørsler fra Kirkegårdsgruppa 2007 om 

å få legge fram sine synspunkter på behovet for å få utarbeidet en "verktøykasse" for utvikling av kirkegår-

dene i de mindre kommunene med små egne ressurser. Og noen av argumentene til departementets daværen-

de kirkegårdskonsulent er også vanskelig å forstå og også å akseptere ut fra vanlig forvaltningsskikk. 

 

Ved vårt første møte med konsulenten i 2006 ble det svart at det ikke var noe i lovverket som hindret feste av 

en navneplate på et felles navnet minnesmerke hvis bare navn og data ble fjernet fra det opprinnelige indivi-

duelle gravminnet. Såkalt symbolsk flytting var således tillatt og ville i de fleste slike tilfelle frigi plass til 

gjenbruk av de slettete gravene, altså spare kirkegårdsareal. Men personlig var han ikke interessert i slik 

overføring, for han var plassen hvor kista var satt ned viktigere enn navnene på de gravlagte. Han syntes 

imidlertid her lå så mye nytenking at han tilrådde oss å kontakte redaktøren av "Kirkegården" for en omtale 

av løsningen der. 

 

Men høsten 2007 hadde han tydeligvis snudd selv om det i mellomtiden ikke hadde kommet verken ny for-

skrift eller rundskriv fra departementet så langt vi har brakt i erfaring. Spørsmålet i en skriftlig forespørsel 

om hvilke gravleggingstyper vi hadde i Norge, ble greit besvart, men den samme e-posten ble både innledet 

med og avsluttet med en sterk anmodning om at vi burde trekke seg fra oppdraget hvor opplysningene skulle 

brukes, nemlig en presentasjon "Nytenking i forhold til kirkegårder med anleggelse av minnelund m.m." på 

et kurs for kirkegårdsansatte. En anmodning som kursarrangøren for øvrig mente vi skulle overse, og hvis 

kurs for øvrig resulterte i at Kirkegårdsgruppa 2007 ble dannet. 

 

Etter denne reaksjonen skrev daværende kirkegårdskonsulent flere ganger i "Kirkegården" med forskjellige 

begrunnelser for at slik symbolsk overføring av navn ikke var tillatt. Og da den nye gravferdsforskriften ble 

utarbeidet, fulgte departementet opp med en ny og helt annen begrunnelse for ikke å tillate slik symbolsk 

flytting. I denne begrunnelsen for å forby slik symbolsk flytting stilte departementet krav til plasstilpassing 

for navnet minnelund som ikke gjelder for noen annen gravleggingsform, men samtidig kortslutter resonne-

mentet opp mot de andre løsninger som departementet tillot. 

 

I 2007 kom kirkegårdskonsulenten med et annet utsagn som reiserer spørsmål ved kirkedepartements døm-

mekraft med nåværende oppbygging og rekruttering. I et møte tidligere på året hadde kirkegårdskonsulenten 

påtatt seg å undersøke muligheten for å få gjennomført en sosiologisk undersøkelse ved f.eks. Universitetet i 

Oslo for å kartlegge norske brukeres ønsker for kirkegårdene, herunder deres syn på navnet minnelund. Da vi 

seinere etterlyste en tilbakemelding på utfallet av hans forsøk, var svaret at han hadde henlagt å gå videre 

med saken "fordi det i hans kretser ingen interesse var for en slik undersøkelse". I dag 6 år seinere rapporte-

rer nesten alle som har anlagt navnet minnelund at interessen for dette langt har oversteget deres forvent-

ninger. 

 

Eiendomsretten til gravplassene 

Vi finner vi mindretallet Hompland, Sandvig og Strand sitt forslag om å skjøte gravplassene tilbake til 

kommunen som det eneste logiske. Dette både ut fra den foreslåtte endringen i forvaltningsansvaret og ut 

fra det finansielle ansvaret som allerede påhviler kommunene. Se for øvrig de beskrevne uheldige følgene av 

kommunens manglende ansvar ved dagens finansieringsmåte beskrevet foran under overskriften "Begrunnel-

se for kommunal overtakelse". 

 

GRAVPLASSKONSULENTEN 

Vi støtter også utvalgets forslag om at gravferdskonsulenten ikke bør være knyttet til et bestemt trossamfunn. 

Ved siden av den samme prinsipielle begrunnelsen som anført for ansvaret for gravplassforvaltningen, vil vi 

vise til det store behovet for en ryddig og trosuavhengig veiledning overfor de lokale forvalterne, og ikke 

minst for å få styrket informasjonen fra det lovgivende leddet og dialogen mellom dette leddet og de lokale 

utøverne. 

 

For oss som har vår yrkeserfaring fra en helt annen bransje, har det vært en nærmest sjokkerende opplevelse 

å møte en bransje hvor grunnutdanningen av kirkevergene synes svært tilfeldig og etterutdanningen av disse 
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og alle gravplassarbeiderne synes å være til dels totalt fraværende, særlig i de små kommunene. Dette både 

pga. stort arbeidspress og framfor alt pga. dårlig økonomi. Et eksempel på dette er at da universitet i Ås tidlig 

i år arrangerte et en-dags seminar om utviklingen av våre gravplasser, fant ikke vår kirkevergen å kunne bru-

ke tid på dette som bla arrangert i egen kommune. Og vi har hørt mange kirkeverger fra små kommuner for-

telle at det har vært urealistisk for dem å bruke av sine sparsomme midler for å delta på fagdagene som 

Norsk forening for kirkegårdskultur årlig arrangerer. I de 7 årene vi har engasjert oss for å få tilpasset grav-

leggingstilbudet til samfunnsutviklingen, tror vi ikke at noen fra vår heimkommune har deltatt på noen av 

disse fagdagene. Her har derfor den nye gravplasskonsulenten en stor oppgave med å utvikle billigere lokale 

eller kanskje særlig regionale kurstilbud. Det regionale endagsseminaret for kirkevergen i Stor-Elvdal, assis-

tert av de øvrige medlemmene i Kirkegårdsgruppa 2007 arrangerte på Koppang i 2008, viste seg særdeles 

givende og vellykket, og kan brukes som mønster for et påkrevet etterutdanningstilbud i gravferdsbransjen. 

 

KUNNSKAPSBEHOVET  PÅ  TROS-  OG  LIVSSYNSFELTET 

Vi føler at død og gravlegging på mange måter er et tabubelagt tema, sannsynligvis mer nå enn tidligere den 

gang det mest vanlige var at folk døde heime og ble liggende der fram til begravelsen. For å naturliggjøre 

disse forholda må vi sannsynligvis starte i barneskolen, kanskje endog i barnehagen (jf. svarene i Movium 

rapport 2:2003). Her vil flere vellykte tiltak fra Elverum kunne være gode forbilder, mens "Kirkegårdens dag" 

som de har så gode erfaringer med i Hobøl kommune, kan være en god oppfølging i ungdomsskolen.  

 

Og hva angår tilpassingen av kirkegårdene til samfunnsutviklingen, ikke minst at vi nå flytter så mye at indi-

viduelt, tradisjonelt stell av enkeltgraver vaskeliggjøres, burde vi spørre ungdommen om f.eks. i form av 

særoppgaver ved videregående skoler, det er jo de som vil ha ansvaret for gravstellet for de som gravlegges 

de nærmeste årene, ikke oss pensjonister som raskt skal på plass nede i jorda og ikke oppå. Vi vil her vise til 

det svenske doktorarbeidet "Kyrkogården i framtiden – ur ungdomars perspektiv" fra november 2003 av 

Ann-Britt Sörensen (Movium rapport 2:2003, 127 s. ISBN 91-576-6598-2, ISSN 1651-3401). 

 

 

Terje Alfnes 


