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NOU 2013:1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 
 

Midtre Namdal kirkelige fellesråd behandlet i sitt møte den 12.06.2013 saken om Det livssynsåpne 

samfunn – høring. 

Den vedtatte høringsuttalelse nedenfor omhandler dokumentets kapittel 18 – Gravferdsforvaltning. 
 

Gravferdsloven gir kirkelig fellesråd ansvar som gravferdsmyndighet for alle som gravlegges, 

uavhengig av avdødes tro og livs- synstilhørighet. Kirker og gravplasser har vært nært knyttet 

sammen i de 1000 år kristen tro har preget landet vårt. Ansvaret for gravplassene har vært en del 

av lokalkirkens ansvar, og mange tilsatte har kombinasjonsstillinger knyttet til drift av både 

kirkebygg og gravplass. I nyere tid har det flere ganger vært foreslått at gravferdsforvaltning 

overføres til kommunen. Også fra kirkelig hold har det vært pekt på at dette ikke nødvendigvis er 

en kirkelig oppgave. Høringsuttalelser har imidlertid vist at flertallet av menighetsråd, fellesråd 

og kommuner har ønsket fortsatt kirkelig gravferdsansvar. 

 

 Stortingsforliket om stat og kirke i 2008 bekreftet at kirkelig fellesråd fortsatt skal ha den 

offentlige oppgaven å sørge for verdige gravplasser for alle innbyggere. Gravferdsloven ble 

endret i 2011 for å tydeliggjøre at alle innbyggere skal kunne bli gravlagt i tråd med avdødes 

religion eller livssyn. 

 

Gravferdsforvaltningen er løsrevet fra soknestruktur, og menighetsrådet i flersoknskommuner 

har ingen spesielle oppgaver i forhold til gravferd. Gravferdsforvaltningen kan derfor lettere 

organiseres på andre måter enn lokalkirkens arbeid for øvrig. En erfarer samtidig at 

gravferdsforvaltning ofte inngår som en integrert del av fellesrådets virksomhet. En framtidig 

organisering av kirken lokalt, som viderefører dagens fellesrådsmodell, gjør det mulig å 

videreføre dagens gravferdsforvaltning omtrent som før.  

Midtre Namdal kirkelig fellesråd ønsker at gravferdsforvaltningen fortsatt skal være en oppgave 

for den lokale kirke, og ansvaret bør legges til samme nivå og styringsorgan som har ansvar for 

kirkebygg og arbeidsgiveransvaret for øvrige kirkelige tilsatte. 
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