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1   Hovedinnholdet i proposisjonen
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger med dette fram for-
slag til endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven),
lov 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
og lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond.

I kirkeloven foreslås det innført en regel som åpner for ulike forsøksord-
ninger for organisasjonen i menighetene.

Når det gjelder endringer i gravferdsloven blir følgende emner behandlet
i proposisjonen:
– Myndigheten til å gi tillatelse til flytting av avdødes legeme eller aske etter

gravlegging ligger i dag hos det enkelte bispedømmeråd med departe-
mentet som klageinstans. Dette foreslås endret slik at avgjørelse skal tref-
fes av kirkelig fellesråd i den enkelte kommune, med bispedømmerådet
som klageinstans.

– Reglene om hvem som skal ha rett til å sørge for en avdød persons grav-
ferd foreslås endret slik at samboere i større grad enn i dag gis samme stil-
ling som ektefeller. Videre foreslås det lovfestet at formelt separerte ikke
skal anses som ektefeller.

– Avgjørelse ved uenighet om hvem som skal ha rett til å sørge for gravfer-
den treffes i dag av kommunen dersom uenigheten består mellom like
nære etterlatte. Etter forslaget skal kommunen treffe slik avgjørelse også
i andre tilfeller der det er uenighet om hvem som skal sørge for gravfer-
den.

– Loven gir i dag ingen regler om hvem som skal være ansvarlig for en grav
etter gravleggingen. Det foreslås at regler om dette tas inn i loven.

– Adgangen til å spre asken etter en avdød for vinden i stedet for gravleg-
ging ble innført ved gravferdsloven av 1996. Det gjelder strenge formkrav
for at tillatelse skal kunne gis. Det foreslås å endre formkravene slik at det
skal bli lettere å få tillatelse til dette, samt at tillatelse skal kunne gis mens
en person fortsatt lever. Videre foreslås at det gis adgang for foreldre til
spredning av aske etter avdøde barn.

Lov om Opplysningsvesenets fond foreslås endret slik at også gevinster ved
salg av verdipapirer i fondet kan nyttes til kirkelige formål.
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2   Bakgrunn for lovrevisjonen

2.1 Kirkeloven og lov om Opplysningsvesenets fond

Lovforslagene for så vidt gjelder kirkeloven og lov om Opplysningsvesenets
fond fremmes på bakgrunn av vedtak gjort av Stortinget 29. mars 2001 i forbin-
delse med behandlingen av Innst. S. nr. 187 (2000-2001), jf. St.meld. nr. 14
(2000-2001) Børs og katedral - om økonomien i Den norske kyrkja. De aktuelle
stortingsvedtakene lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreslå en bestemmelse i Kirkeloven som
åpner for ulike forsøksordninger i kirken.»

«Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag slik at også gevin-
ster ved salg av verdipapirer i Opplysningsvesenets fond kan nyttes til
kirkelige formål.»

2.2 Flytting av avdødes legeme eller aske

Det er i dag bispedømmerådet som gir tillatelse til flytting av en gravlagts
legeme eller aske fra en grav til en annen på samme eller en annen kirkegård.
Det er hovedsakelig askeurner det har vært søkt om flytting av, og sjelden
avdøde gravlagt i kiste. Ut fra hensynet til gravfreden forutsetter forarbeidene
til bestemmelsen slik de framgår i Ot.prp. nr. 64 (1994-95) en restriktiv praksis
i slike saker. Kirkelig fellesråd på det sted hvor avdøde er gravlagt gir uttalelse
før bispedømmerådet behandler saken. Bispedømmerådets avgjørelse kan
påklages til departementet. I de fleste sakene som er behandlet i departemen-
tet har bispedømmerådets vedtak vært i samsvar med fellesrådets anbefaling.
Departementet har bare unntaksvis kommet til et annet resultat enn bispe-
dømmerådet.

Denne praksisen tilsier at myndigheten til å treffe vedtak i disse sakene
ikke behøver ligge til de to øverste kirkelige forvaltningsnivåene. Ressurshen-
syn tilsier at vedtak i første instans bør treffes av kirkelig fellesråd med kla-
geadgang til bispedømmerådet. Etter departementets oppfatning kan dette
gjøres uten at det går på bekostning av hensynet til forsvarlig saksbehandling.

2.3 Rett til å sørge for gravferden

Enhver har rett til å gi skriftlig erklæring om hvem som skal ha rett til å sørge
for vedkommendes gravferd. Gravferdsloven § 9 annet ledd regulerer rekke-
følgen mellom de etterlatte dersom det ikke foreligger slik erklæring. Ekte-
felle nevnes foran barn, foreldre, barnebarn etc. Etter at loven trådte i kraft har
det stadig oftere kommet opp spørsmål knyttet til samboeres rett til å sørge
for gravferden. I noen tilfeller vil dette være løst ved at en person skriftlig utpe-
ker sin samboer til å sørge for gravferden, men i mange tilfeller vil det av ulike
grunner ikke foreligge noen slik erklæring. Spørsmålet om samboeres stilling
var berørt i forarbeidene til bestemmelsen, og det foreligger ulike uttalelser på
ulike stadier i forarbeidene til bestemmelsen om hvilke samboere som skal
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likestilles med ektefeller. Disse uttalelsene gir imidlertid ikke klare holde-
punkter for å løse konkrete situasjoner, og har medført atskillig tvil omkring
hva som kreves for at samboere skal likestilles med ektefeller. Det er derfor
etter departementets vurdering ønskelig å ta inn i loven en formulering som
rydder denne uklarheten av veien.

Det har videre vært en del usikkerhet omkring stillingen for så vidt gjelder
separerte, men ikke formelt fraskilte, ektefeller. Praksis var lenge den at man
ble ansett som ektefeller fram til det forelå skilsmisse ved bevilling eller dom.
For å oppnå samsvar blant annet med det som gjelder i arveretten bør skjæ-
ringstidspunktet for tap av retten til å sørge for gravferden settes ved separa-
sjon. Denne forståelsen er i samsvar med det som kom fram da bestemmelsen
ble debattert i Odelstinget. Departementet foreslår at denne presiseringen
framgår direkte av loven. For å sikre en viss notoritet i slike saker bør det skil-
les mellom lovformelig og faktisk separasjon, også det i samsvar med hva som
er tilfelle for arveretten.

Gravferdsloven § 9 bestemmer videre at dersom det er uenighet mellom
like nære etterlatte, for eksempel mellom søsken, skal kommunen avgjøre
hvem av dem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Det kan også lett ten-
kes å oppstå tilfeller hvor det er uklart hvorvidt samboere i konkrete tilfeller
skal likestilles med ektefeller. Når departementet nå foreslår en regulering av
samboeres stilling, er det naturlig at kommunens myndighet utvides tilsva-
rende, slik at kommunen avgjør også andre tilfeller hvor det er uenighet om
hvem som skal sørge for gravferden.

Dersom en avdød person gravlegges i en eksisterende grav vil det allerede
være en person som er ansvarlig for eller fester av graven. Dette vil ikke
endres ved ny gravlegging. Dersom vedkommende derimot gravlegges i en
ny grav, må det utpekes en person som skal være ansvarlig for graven. Dette
er det ingen uttrykkelige regler om i dag, men i de fleste tilfeller vil de etter-
latte bli enige seg imellom om hvem dette bør være. Den som blir ansvarlig for
graven får etter loven rett til å stelle graven, bestemme om den skal forsynes
med gravminne og i tilfelle hvilket, samt til å råde over den blant annet ved
senere gravlegginger. I en del tilfeller oppstår det etter gravleggingen uenig-
het mellom de etterlatte om valget av ansvarlig for graven. Det hevdes da
gjerne at valget var tilfeldig og ikke var gjenstand for diskusjon på tidspunktet
for gravlegging. Det er i dag ingen entydig praksis når det gjelder hvem av de
etterlatte som blir oppført som ansvarlig for graven. I noen tilfeller blir det den
som i henhold til opplistingen i § 9 annet ledd har rett til å sørge for gravfer-
den, andre ganger den som faktisk sto for det praktiske ved gravferden, og
atter andre ganger den av de etterlatte som bodde nærmest kirkegården. En
så vidt ulik praksis avstedkommer en del uheldige situasjoner. Det er derfor
behov for at loven slår fast hvilket prinsipp som skal gjelde dersom de etter-
latte ikke blir enige om en løsning.

2.4 Spredning av aske

Fram til adgangen til å spre asken etter en avdød for vinden ble innført ved
gjeldende gravferdslov hadde vi i Norge et absolutt forbud mot askespred-
ning. Regelen er begrunnet i hensynet til religionsfriheten, men loven stiller
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ikke opp kriterier for prøving av de motiver som ligger bak ønsket om
askespredning. Tillatelse gis derfor i praksis uten at det stilles spørsmål om
hvilke beveggrunner som ligger bak ønsket om askespredning. Det viktigste
kravet for å få innvilget en søknad om askespredning er av formell karakter,
nemlig at det foreligger en datert og underskrevet erklæring fra avdøde.
Bestemmelsen innebærer at man ikke kan søke om askespredning mens man
er i live.

Ønsket om å spre asken i stedet for en ordinær gravlegging har vist seg å
være mer utbredt enn man antok da loven ble vedtatt. Departementet har mot-
tatt flere klager på fylkesmannens avslag på søknader om å spre asken. Noen
få avslag er gitt under henvisning til at stedet asken ønskes spredt ikke har
vært ansett som egnet, men i de aller fleste tilfellene har det manglet slik
erklæring fra avdøde som loven krever. Lovens formkrav er absolutt, og selv
om det ut fra erklæringer fra de etterlatte i flere av tilfellene har vært klart at
avdøde faktisk hadde ønsket askespredning, har verken fylkesmannen eller
departementet hatt anledning til å imøtekomme slike søknader. Dette har
avstedkommet sterke henstillinger om å myke opp lovens formkrav, både fra
etterlatte i forbindelse med enkeltsaker og fra enkelte fylkesmenn.

I tillegg til formkravene, har departementet også mottatt til dels sterke
reaksjoner på at det ikke er adgang for en person til å søke om askespredning
mens vedkommende lever. Reaksjonene har først og fremst kommet fra
enkeltpersoner eller etterlatte etter personer som ønsket askespredning, men
også flere fylkesmenn har gitt uttrykk for at det oppleves urimelig at en person
ikke skal kunne få sikkerhet for om hans ønske vil kunne etterkommes.

Loven inneholder i dag ingen bestemmelse om spredning av aske etter
barn under 15 år. På bakgrunn av at antallet askespredningssaker generelt har
vist seg å være så vidt stort, kan det lett tenkes at foreldre som selv vil ønske
askespredning - kanskje først og fremst av kulturelle eller religiøse grunner -
vil ønske det samme for sine barn.

2.5 Høring

Realiteten i forslagene om endringer i kirkeloven og lov om Opplysningsvese-
nets fond er behandlet i Innst. S. nr. 187 (2000-2001). Departementet har der-
for ansett det som unødvendig å sende forslagene til alminnelig høring. For-
slagene er likevel summarisk forelagt Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiveror-
ganisasjon til uttalelse.

Forslag til endringer i gravferdsloven ble ved departementets brev av 23.
februar 2001 sendt til høring hos landets bispedømmeråd, Kirkerådet, fylkes-
mennene, Human-Etisk Forbund, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Grav-
ferdsrådet, Norsk forening for kirkegårdskultur, Kommunenes sentralfor-
bund, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Frikirkeråd, Den
katolske kirke, Oslo kirkelige fellesråd, Bergen kirkelige fellesråd, Trond-
heim kirkelige fellesråd og Stavanger kirkelige fellesråd. Høringsbrevet er
senere sendt også til Begravelsesbyråenes forening - Norge.

Høringsfristen ble satt til 6. april 2001, og 34 instanser har avgitt uttalelser.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har ikke gitt noen egen utta-
lelse, men overlatt det til hver av sine medlemmer. Av disse er det bare Oslo
katolske bispedømme som har avgitt uttalelse.
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3   Departementets generelle merknader

3.1 Forsøk

Til det refererte stortingsvedtaket, jf. punkt. 2.1 foran, heter det i komitemerk-
naden i Innst. S nr. 187 (2000-2001):

«Komiteen viser til at det er ønskelig med organisatorisk utviklingsar-
beid knyttet til bl.a. samarbeid mellom fellesrådene i kirken. I dag er
dette vanskelig fordi det ikke finnes lovhjemmel for å drive slikt arbeid
på tvers av fellesrådsgrenser.»

Departementet viser til at lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvalt-
ning gjelder for forsøk i statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning,
hvis ikke annet følger av lov. Som komiteen påpeker, er det ikke i kirkelovgiv-
ningen gitt bestemmelser som åpner for forsøk innen den kirkelige forvalt-
ning.

Foreleggelse for Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon fikk forslaget sendt til utta-
lelse.

Kirkerådethadde ikke møte innen høringsfristen utløp. Det foreligger der-
for ingen uttalelse til forslaget fra Kirkerådet. Departementet finner ikke å
legge avgjørende vekt på at slik uttalelse ikke foreligger. Departementet leg-
ger til grunn at Stortinget har tatt standpunkt til realiteten i forslaget og at det
ikke er påkrevet å forelegge lovforslaget for Kirkemøtet i henhold til kirkelo-
ven § 24. Gjennomføring av forsøk vil skje i forståelse med Kirkerådet og
andre kirkelige instanser, jf. de spesielle merknadene under pkt. 5.1.

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) støtter forslaget, og uttaler blant
annet at «forsøk kan bidra til at ulike samarbeidsløsninger styrker den lokale
kirkes evne til å ivareta sitt oppdrag med best mulig kvalitet og effektivitet.»
KA mener det bør framgå uttrykkelig at adgangen til samarbeid gjelder både
mellom soknets organer innenfor kommuneenheten og på tvers av fellesråds-
grenser, og foreslår en presisering av dette i den foreslåtte lovteksten.

Departementets vurderinger

Loven om forsøk i offentlig forvaltning har som formål å utvikle funksjonelle
og effektive organisasjons- og driftsformer, og en hensiktsmessig oppgavefor-
deling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Loven er
begrenset til forsøk som krever avvik eller unntak fra gjeldende bestemmelser
om organisering, oppgavefordeling og statlige kontrollordninger. Departe-
mentet mener en bestemmelse i den kirkelige lovgivning som omhandler for-
søk, bør ha et tilsvarende formål og en tilsvarende avgrensning. Formålet med
bestemmelsen er å åpne for forsøk som kan bidra til å utvikle og utprøve en
annen organisering og en annen oppgavefordeling i den kirkelige forvaltning
enn det kirkelovgivningen fastsetter.
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Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Etter kirkeloven
§ 5 skal det i hvert sokn være et menighetsråd og i hver kommune et kirkelig
fellesråd. Menighetsrådet og det kirkelige fellesrådet er soknets organer.
Oppgavefordelingen mellom disse er nærmere regulert i kirkeloven §§ 9 og
14. Også andre kirkelige organer er tillagt myndighet og oppgaver innen kir-
keforvaltningen (bispedømmerådene, biskopene, Kirkemøtet). En bestem-
melse som åpner for forsøk innen den kirkelige forvaltning, bør etter departe-
mentets syn være begrenset til forsøk som krever avvik eller unntak fra de av
kirkelovens bestemmelser som regulerer organiseringen av soknets organer,
dvs. menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene, og oppgavefordelingen
mellom disse.

Departementet er enig i at det bør framgå uttrykkelig at adgangen til sam-
arbeid også gjelder på tvers av fellesrådsgrenser, og tar inn i endringsforslaget
KAs forslag til presisering av dette.

Sammensetningen av menighetsrådet og kirkelig fellesråd er regulert i
kirkeloven §§ 6 og 12. Ved forsøk med en annen organisering og oppgavefor-
deling for disse, kan det oppstå behov for å gjøre avvik eller unntak fra bestem-
melsene også om sammensetningen av soknets organer. Departementet fore-
slår at dette hensynet ivaretas ved lovendringen. For øvrig vises til de spesielle
merknadene under punkt. 5 nedenfor.

3.2 Flytting av avdødes legeme eller aske

Gjeldende rett

Gravferdsloven § 7 setter som vilkår for at tillatelse til flytting av en avdøds
legeme eller aske kan gis at sterke grunner taler for flytting og det er fastsatt
hvor ny gravlegging skal finne sted. Som eksempel på sterke grunner nevner
lovforarbeidene at avdøde er lagt i feil grav.

At gravens plassering innebærer en urimelig belastning for de etterlatte vil
også kunne begrunne flytting. Departementets praksis i klagesaker har stilt
strenge krav der dette har vært anført som begrunnelse, og det har sjelden
vært gitt tillatelse til flytting uten at det har foreligget erklæring fra lege som
tilrår flytting. Det er bispedømmerådet som avgjør søknader om flytting, med
adgang til å påklage avgjørelsen til departementet.

Bestemmelsen skiller i utgangspunktet ikke mellom flytting av askeurne
og flytting av person som er gravlagt i kiste. Tidligere lovgivning (kirkeloven
av 1897) gav uttrykkelige regler bare om flytting av kiste. Søknad om flytting
av kiste ble behandlet av stiftsdireksjonen (biskop og fylkesmann) slik loven
foreskrev, mens flytting av askeurne ble avgjort av kirkevergen eller menig-
hetsrådet uten noen formell saksgang. Gravferdsloven § 7 innebar derfor en
innskjerping av praksis rundt flytting av askeurne. Flytting av kiste er i praksis
lite aktuelt, blant annet fordi man også må ta hensyn til kirkegårdsarbeidernes
arbeidsforhold.
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Departementets høringsutkast

Departementet foreslo at myndigheten til å avgjøre saker om flytting av en
avdøds aske eller legeme overføres fra bispedømmerådet til kirkelig fellesråd,
med bispedømmerådet som klageinstans.

Høringsinstansenes merknader

Ingen av fylkesmennene har hatt innvendinger til forslaget på dette punkt. De
fleste bispedømmerådene går imot endringsforslaget. Hovedinnvendingen er
at man er i tvil om hvorvidt fellesrådene vil være i stand til å opprettholde en
restriktiv praksis i slike saker. Det anføres at fellesrådene vil bli utsatt for
adskillig press fra de pårørende, og at man særlig på steder med små forhold
lett vil gi etter for slikt press. For stor nærhet mellom beslutningsorganet og
den beslutningen gjelder framholdes som en faktor som vil kunne føre til en
mer liberal praksis enn loven forutsetter.

Agder bispedømmeråd uttaler således under henvisning til at det i departe-
mentets høringsbrev er gitt uttrykk for at det stort sett er samsvar mellom fel-
lesrådenes innstilling og bispedømmerådets avgjørelse, at «(d)ette stemmer
ikke med den dokumentasjonen som foreligger fra Agder, der kirkelig felles-
råd har anbefalt flytting i halvparten av sakene. Det synes derfor som fellesrå-
dene lettere anbefaler/innvilger flytting enn det gravferdslovens intensjon til-
sier. Nærhet til søkeren kan være en av årsakene.» Også  Trondheim kirkelige
fellesråd framholder risikoen for utgliding av praksis, og går derfor imot at en
slik endring gjøres nå. De øvrige fellesrådene som har uttalt seg,  kirkelig fel-
lesråd i Oslo, Bergen og Stavanger, har ikke innvendinger til forslaget.  Stavan-
ger kirkelige fellesråd framholder det positive ved at dersom avgjørelsen legges
til fellesrådet vil man få større nærhet mellom beslutningstakere og brukere,
og dermed også kortere saksbehandlingstid.  Kirkens Arbeidsgiverorganisa-
sjonslutter seg til endringsforslaget.

Faren for at fellesrådene vil bli utsatt for utilbørlig påtrykk fra de pårø-
rende framheves også fra  Kirkerådet, Norsk forening for kirkegårdskultur,
Begravelsesbyråenes forening Norge,samt  Gravferdsrådet. Human-Etisk For-
bundslutter seg til departementets vurderinger.

Oslo katolske bispedømme slutter seg til forslaget, men mener at departe-
mentet fortsatt bør være klageinstans. Til støtte for dette anføres blant annet
at bispedømmerådet har en for sterk kirkelig profil, slik at deres objektivitet i
slike saker lett vil kunne trekkes i tvil.

Departementets vurderinger

Hensynet til gravfreden har alltid stått sterkt i Norge, og flytting av gravlagte
har vært ansett som noe helt ekstraordinært. Det er ingen holdepunkter ver-
ken i gjeldende praksis eller i høringsrunden som tilsier at synet på dette har
endret seg. Departementet vil derfor ikke gå inn for å endre vilkårene for flyt-
ting av gravlagte. Flere av høringsinstansene gir imidlertid uttrykk for bekym-
ring for at de kirkelige fellesrådene ikke er modne for å ta slike avgjørelser, og
at praksis vil bli for ulik dersom man sprer avgjørelsesmyndigheten slik det
foreslås. Departementet ser at dette kan være en risiko i denne type saker som
i alle andre type saker hvor man legger avgjørelsesmyndigheten ned ett nivå,
og har på bakgrunn av at så mange av høringsinstansene har hatt innvendin-
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ger til forslaget vurdert nøye hvorvidt dagens ordning bør beholdes. Når
departementet likevel har valgt å beholde endringsforslaget, har det dels sam-
menheng med at Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, som organisasjon for lan-
dets kirkelige fellesråd, støtter forslaget. Det samme gjør tre av de fire store
fellesrådene som har avgitt høringsuttalelse. Det er rimelig å anta at det er fel-
lesrådene i de større byene som vil behandle flest søknader om flytting. Disse
har også bygget opp en administrasjon som gjøre dem godt skikket til å hånd-
tere slike saker på en forsvarlig måte.

Hovedgrunnen til at forslaget er beholdt er likevel at praksis fra før 1997
sett i sammenheng med det lov- og kildegrunnlaget som foreligger i dag tilsier
at de kirkelige fellesrådene vil være vesentlig bedre rustet til å håndtere slike
saker enn mange av høringsinstansene frykter. Den alminnelige bevisstheten
omkring disse spørsmålene er dessuten adskillig høyere blant de lokale kirke-
gårdsmyndighetene enn tilfellet var før gravferdsloven ble vedtatt. Det vil
videre være naturlig at departementet går aktivt ut med informasjon til de kir-
kelige fellesrådene og gir retningslinjer for deres behandling av slike saker.

Kirkeloven av 1897 ga regler for flytting av kistebegravede, men ikke om
urner. Praksis fram til 1997 var derfor at søknader om flytting av askeurne ble
truffet av den lokale kirkevergen eller menighetsrådet, og normalt uten noen
formell saksgang. I dag har vi en lovbestemmelse som uttrykkelig omhandler
både askeurner og kister, og der lovforarbeidene legger klare føringer med
hensyn til hva som skal kreves før samtykke til flytting blir gitt. I tillegg kom-
mer at bispedømmerådene i dag i de fleste saker treffer sin avgjørelse på bak-
grunn av uttalelse fra det aktuelle kirkelige fellesråd, slik at fellesrådene alle-
rede har atskillig erfaring med de vurderinger som må gjøres i slike saker. Det
kan selvsagt ikke utelukkes at man vil se en viss variasjon i praksis, men etter
departementets vurdering vil denne variasjonen neppe være av et slikt omfang
at det veier opp for prinsippet om at avgjørelser som angår enkeltpersoner bør
treffes så nær de det gjelder som mulig, samt gevinsten ved reduksjon av
antallet enkeltsaker som avgjøres av bispedømmerådene og departementet.
Etter departementets vurdering er det ikke særlig sannsynlig at man vil se en
betydelig økning i antallet saker der det blir gitt samtykke til flytting.

Departementet har ikke registret at bispedømmerådenes kirkelige karak-
ter har reist tvil om deres evne til å behandle denne type saker forsvarlig, og
finner derfor ikke gode grunner til at bispedømmerådet ikke skal være klage-
instans for fellesrådets avgjørelse også i disse sakene. At bispedømmerådet er
klageinstans for vedtak truffet av kirkelig fellesråd er dessuten lovens normal-
ordning, jf. § 24 første ledd.

Departementet fremmer derfor forslag om at loven endres slik at avgjørel-
ser om flytting av en avdøds legeme eller aske treffes av kirkelig fellesråd i den
kommunen hvor vedkommende er gravlagt.

3.3 Retten til å besørge gravferden

Gjeldende rett

Etter gravferdsloven § 9 kan enhver skriftlig utpeke en person til å sørge for
gravferden sin. Dersom slik erklæring ikke foreligger, oppstiller loven en pri-
oritert rekkefølge over hvem av de etterlatte over 18 år som skal ha denne ret-
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ten. Ektefelle kommer først, deretter barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre,
søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Gjeldende lov sier ikke noe om hvorvidt separerte ektefeller skal regnes
som ektefeller eller ikke, og heller ikke noe om samboeres stilling ved grav-
ferd. Disse spørsmålene ble berørt under Odelstingets debatt omkring loven,
men det er varierende praksis og adskillig usikkerhet hos lokale gravferds-
myndigheter om hvordan regelen skal forstås.

Ved uenighet mellom like nære etterlatte treffes nødvendig avgjørelse av
kommunen, og denne avgjørelsen kan ikke påklages. Den enkelte kommune
bestemmer ut fra sin interne organisering hvilken instans som skal treffe
avgjørelse.

Departementets høringsutkast

Departementet foreslo at loven uttrykkelig skulle slå fast at retten til å sørge
for gravferden bortfaller ved formell separasjon. Videre ble det foreslått at per-
son som levde i stabilt ekteskapslignende forhold med avdøde da dødsfallet
fant sted skal ha samme rett til å sørge for gravferden som om de hadde vært
gift.

Utkastet inneholdt også forslag om at kommunens myndighet til å avgjøre
uenighet mellom like nære etterlatte utvides til å gjelde alle tilfeller der etter-
latte er uenige om hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden.

Høringsinstansenes merknader

Ingen av høringsinstansene har hatt innvendinger til de foreslåtte presiserin-
ger av samboeres og separertes stilling. Flere framholder at loven bør gi en
klarere definisjon og avgrensing av samboerbegrepet, for eksempel ved å ta
inn definisjoner som er brukt andre steder i lovgivningen. Alternativt bør dette
presiseres i de veiledende merknadene.  Human-Etisk Forbund ønsker at også
registrert partner skal omtales eksplisitt i loven, på linje med ektefelle.

Med unntak av  Møre bispedømmeråd har ingen innvendinger mot at kom-
munens myndighet til å avgjøre uenighet mellom etterlatte utvides slik det er
foreslått.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag framholder at loven bør angi hvilken
kommunal instans som skal treffe avgjørelser etter denne paragrafen.

Departementets vurderinger

Da gravferdsloven ble debattert i Odelstinget, var det bred enighet om at fra-
separerte ektefeller ikke burde ha samme rett til å sørge for gravferden som
ektefeller. Dette har således vært ansett som gjeldende rett, og departemen-
tets forslag innebærer derfor en kodifisering av denne rettstilstanden og ikke
noen realitetsendring. Etter departementets vurdering er lovendringen likevel
nødvendig i lys av den usikkerhet som finnes på dette punktet.

På bakgrunn av at samboerskap som samlivsform er blitt stadig mer
utbredt, er det naturlig at dette også reflekteres i reglene om hvem som anses
som nærmeste etterlatte ved et dødsfall. Dette understøttes etter departemen-
tets vurdering av at det er blitt stadig vanligere å formalisere visse sider også
når det gjelder denne formen for samliv, som for eksempel formuesforholdet
mellom samboende. Større usikkerhet har vært knyttet til hva som skal til for
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at personer i ikke formaliserte samboerforhold skal likestilles. Uttalelsene i
Odelstinget under forberedelsen av gravferdsloven ga ikke noe entydig svar
på hva som kreves, noe som har medført at disse spørsmålene løses forskjellig
fra sted til sted. På dette punktet er det etter departementets vurdering derfor
nødvendig å foreta en presisering i loven.

Det har de siste årene vært arbeidet med å finne fram til ensartede regler
i en rekke offentligrettslige lover for så vidt gjelder samboere. Vi viser særlig
til NOU 1999:25 Samboerne og samfunnet, som inneholder forslag til defini-
sjon av samboerforhold som skal gi grunnlag for likestilling med ektefeller.
Disse forslagene har så langt ikke gitt seg utslag i konkrete lovbestemmelser.
Det er departementets vurdering at en definisjon av samboere ikke bør tas inn
i gravferdsloven, og foreslår derfor en ikke helt presis angivelse av hvilke sam-
boerforhold som bør likestilles med ekteskap. Dersom det på et senere tids-
punkt blir etablert en gjennomgående definisjon av samboerbegrepet i offent-
ligrettslige lover, forutsetter departementet at denne blir lagt til grunn også
ved praktiseringen av gravferdsloven. Fram til dette skjer kan det være natur-
lig å se hen til andre steder i lovgivningen som gir mer konkrete holdepunkter
for når samboende skal likestilles med ektefeller.

Det spørsmål dagens lov gir kommunen myndighet til å avgjøre, står sak-
lig sett nær de presiseringer som nå foreslås. Både praktiske og reelle hensyn
taler etter departementets vurdering for at det er kommunen som bør treffe
avgjørelser også i de tilfeller hvor det er oppstår uenighet mellom etterlatte
som ikke er like nære, for eksempel hvorvidt samboere i konkrete tilfeller skal
likestilles med ektefeller. Kommunens myndighet bør derfor utvides i sam-
svar med lovforslaget ellers.

Det framgår av forarbeidene til gravferdsloven at registrert partner skal
likestilles med ektefelle, og dette er innarbeidet hos gravferdsmyndighetene.
Etter departementets vurdering er det derfor ikke noe behov for å nevne
denne gruppen særskilt i loven.

Etter departementets vurdering bør det fortsatt være opp til den enkelte
kommune selv å bestemme hvilket organ denne myndigheten bør legges til.

På bakgrunn av disse vurderingene fremmer departementet forslag om at
samboeres og separertes stilling presiseres i loven, samt at kommunen gis
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker der det er uenighet om hvem som
skal ha rett til å sørge for gravferden.

3.4 Ansvarlig for graven

Gjeldende rett

Loven har i dag ingen bestemmelser om hvem som skal stå som ansvarlig for
en grav etter gravlegging. Spørsmålet blir bare aktuelt dersom avdøde er grav-
lagt i en ny grav hvor ingen står som ansvarlig eller fester av graven.

Departementets høringsutkast

Departementet foreslo at den som faktisk sørger for gravferden gis anledning
til å stå som ansvarlig for graven, men at øvrige etterlatte gjennom skriftlig inn-
sigelse kan kreve at dette spørsmålet blir avgjort av kommunen.
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Høringsinstansenes merknader

Ingen av høringsinstansene har kommet med innvendinger mot at den som
sørger for gravferden gis anledning til å være ansvarlig for graven. Flere
mener likevel at det bør oppstilles en frist for hvor lenge etter gravferden noen
andre pårørende skal kunne kreve dette spørsmålet avgjort av kommunen.

Departementets vurderinger

I de tilfeller der det oppstår uenighet om hvem som bør være ansvarlig for en
grav, er hovedinnvendingen mot det valget som i sin tid ble gjort som oftest at
valget var tilfeldig. Man får gjerne en situasjon hvor påstander står mot hver-
andre og der det ikke finnes konkrete holdepunkter for å ta noen avgjørelse.

Det er derfor etter departementets vurdering viktig at det etableres en pro-
sedyre for hvordan denne avgjørelsen tas. Slik vil man bedre kunne sikre at de
etterlatte sammen vurderer også de rettslige og praktiske konsekvensene av
at en person er ansvarlig for en grav. Det bør legges opp til en ordning der de
etterlatte sammen og etter reelle vurderinger tar standpunkt til hvem dette
skal være. Samtidig er det etter departementets vurdering naturlig at loven gir
uttrykk for at dersom de etterlatte (eller avdøde selv) har utpekt en person til
å besørge gravferden, så har det formodningen for seg at vedkommende også
bør følge opp ansvaret for graven. Men her må det legges til rette for at man
enkelt kan bestemme noe annet. Dersom man ikke blir enige, bør en offentlig
instans bringes inn for å ta stilling til spørsmålet. I lys av vurderingene som
framkommer ovenfor under punkt 3.3, er det etter departementets vurdering
naturlig at også denne avgjørelsen treffes av en kommunal instans.

Departementet vil ikke foreslå at det oppstilles en absolutt frist for når
spørsmålet om valg av ansvarlig for en grav skal kunne avgjøres. De omsten-
dighetene en slik sak skal avgjøres på grunnlag av, vil kunne variere adskillig
fra tilfelle til tilfelle, og dersom man finner at en sak er for gammel til at det har
noen interesse å gjøre om på den avgjørelsen som er truffet, vil det være natur-
lig at kommunen stadfester denne.

I motsetning til hva som er tilfelle ved spørsmålet om hvem som skal sørge
for gravferden, er det ved utpeking av en ansvarlig for graven ikke noen grunn
til å begrense adgangen til å påklage avgjørelsen.

3.5 Spredning av aske

Gjeldende rett

Den som har fylt 15 år kan erklære at vedkommende ønsker asken sin spredt
for vinden i stedet for å gravlegges. Erklæringen må være underskrevet og
datert. På bakgrunn av denne erklæringen kan den som sørger for gravferden
etter at vedkommende er død søke fylkesmannen på det sted der man ønsker
at spredningen skal foretas om tillatelse til at asken spres for vinden.

Formkravene knyttet til erklæring om askespredning er utformet slik at
det ikke vil være adgang for foreldre til å spre asken etter sine barn.
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Departementets høringsutkast

Departementet foreslo en bestemmelse om at den som ønsker askespredning
selv kan søke fylkesmannen om tillatelse. Kravet er at vedkommende er over
15 år. Ordningen med at den som sørger for gravferden søker etter vedkom-
mendes død foreslås videreført, men med den forskjell at tillatelse også kan
gis i tilfeller hvor det ikke foreligger underskrevet og datert erklæring, der-
som det etter fylkesmannens vurdering er tilstrekkelig godtgjort at vedkom-
mende ønsket askespredning.

Departementet foreslo å åpne for at aske etter barn kan tillates spredt når
barnets nærmeste etterlatte ønsker det.

Høringsinstansenes merknader

Samtlige fylkesmenn har sluttet seg til forslaget.  Fylkesmannen i Hordaland
ønsker en presisering av hva som skal gjelde i de tilfeller hvor de etterlatte er
uenige om spredning av aske etter barn. Enkelte fylkesmenn uttrykker ønske
om retningslinjer for hva som skal til for at det er tilstrekkelig godtgjort at
avdøde ønsket askespredning.

I forbindelse med forslaget om at tillatelse skal kunne gis mens en person
ennå er i live, har flere av fylkesmennene framholdt at det er nødvendig med
retningslinjer for de tilfeller der stedet for askespredning har endret karakter
etter at tillatelsen ble gitt, slik at det når spredning blir aktuelt er mindre egnet
enn det var på søknadstidspunktet.

Bjørgvinog  Stavanger bispedømmeråd er negative til å åpne for spredning
av aske etter barn. Dette begrunnes i hovedsak ut fra prinsipielle holdninger
til askespredning. De øvrige bispedømmerådene slutter seg til endringsforsla-
get. Flere av høringsinstansene framholder at det ikke må være anledning til
å sette opp gravminne over en person hvis aske er spredt for vinden.

Human-Etisk Forbund mener det bør være opp til den som sørger for grav-
ferden å avgjøre om asken skal spres, på samme måte som denne avgjør andre
spørsmål og gravferdsform.

Departementets vurderinger

Etter departementets vurdering er det mye som taler for at lovens formkrav
bør gjøres mindre absolutt. Det er svært viktig i saker om askespredning å
unngå at asken etter en person blir spredt for vinden i strid med vedkommen-
des ønske. Erfaringen er at det i mange tilfeller ikke gis tillatelse til askespred-
ning av formelle grunner, selv om det er uomtvistet at dette var avdødes reelle
ønske. Mange mennesker dør brått og uventet og har av den grunn ikke avgitt
erklæringen. I andre tilfeller har man ikke vært oppmerksom på formkravene.
Etter departementets oppfatning kan man ved å myke opp formkravene sikre
at flere som vitterlig har hatt et ønske om askespredning kan få dette ønsket
oppfylt, samtidig som man gjennom fylkesmannens vurdering i det enkelte til-
felle kan etablere rutiner som gjør at det ikke blir gitt tillatelse i saker hvor
avdøde ikke hadde ønsket det. Departementet vurderer det ikke som aktuelt
å åpne for at den som sørger for gravferden på fritt grunnlag skal kunne treffe
beslutning om askespredning dersom det ikke har vært holdepunkter for et
ønske om dette hos avdøde.
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Som nevnt kan ikke tillatelse til askespredning gis mens vedkommende
lever, slik loven i dag er formulert. Det er imidlertid flere momenter som taler
for at det bør være mulig å få tillatelse mens man lever. For det første vil det
oppleves positivt for en person som ønsker askespredning å ha visshet om at
fylkesmannen har gitt tillatelse til at ønsket kan oppfylles. For det andre slip-
per de etterlatte prosessen ved å fremme en søknad. Også i de tilfeller hvor
resultatet av en søknad blir at man får avslag, vil det være lettere for de etter-
latte å akseptere dette dersom også den som ønsker askespredning var innfor-
stått med avslaget. Den som sørger for gravferden vil imidlertid ikke være
rettslig forpliktet til å gjennomføre askespredningen selv om tillatelse er gitt,
dersom det strider mot vedkommendes ønske eller overbevisning, på samme
måte som den som sørger for gravferden ikke er forpliktet til å søke om
askespredning selv om avdøde har ønsket det. Departementet er ellers enig
med enkelte av høringsinstansene i at man gjennom å sette vilkår for tillatel-
sen vil avhjelpe de tilfeller der forholdene for spredning endrer seg i tiden fra
tillatelse blir gitt til den skal gjennomføres.

Spørsmålet om å spre aske etter barn ble ikke berørt under forberedelse
av gravferdsloven. Departementet har registrert noen henvendelser med
ønske om dette, men omfanget har vært beskjedent. På bakgrunn av at depar-
tementet ikke ser det som unaturlig at dette kan være aktuelt i flere tilfeller
enn det man har oversikt over, ble forslaget framsatt for å få et bilde av hvor-
dan høringsinstansene vurderte dette temaet. På bakgrunn av at det ikke har
framkommet særlige motforestillinger mot dette forslaget, vil departementet
foreslå at det gis adgang til spredning av aske etter barn når de nærmeste
etterlatte søker om det. Vilkårene bør være de samme som for personer over
15 år.

3.6 Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond har sitt grunnlag i Grl. § 106, som omhandler det
benefiserte gods, dvs. eiendommer som fra gammelt av hørte til det enkelte
presteembete som underhold for presten. Fondet er ellers regulert i lov 7. juni
1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond.

Foreleggelse for Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kirkerådet har ikke uttalt seg om dette forslaget, jf. omtalen under pkt 3.1.  Kir-
kens Arbeidsgiverorganisasjon har ingen merknader til forslaget.

Departementets vurderinger

Finanskapitalen til Opplysningsvesenets fond hadde ved årsskiftet 1999/2000
en markedsverdi på 1,5 mrd. mill. kroner. Den bokførte verdien var 1,3 mrd.
kroner. Finanskapitalen er for det meste plassert i aksjer og obligasjoner. Med
bakgrunn i § 5 i loven om fondet, der det framgår at vederlag ved salg av fon-
dets eiendeler skal legges til fondskapitalen, har gevinstene ved salg av aksjer
og obligasjoner ikke vært regnet som avkastning, men som en del av fondska-
pitalen.
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I St.meld. nr. 14 (2000-2001) framholdt departementet at Opplysningsve-
senets fond nå var i en slik finansiell situasjon at det burde være grunnlag for
å utvide fondets finansielle ansvar for kirkelige oppgaver. Forutsetningen var
at det ble åpnet adgang til å ta i bruk gevinster ved salg av fondets verdipapi-
rer, noe som krevde endring i lovens § 5. Ved nevnte stortingsvedtak, jf. pkt.
2.1 foran, har Stortinget sluttet seg til dette.

Departementet viser til Innst. S. nr. 187 (2000-2001) og St.meld. nr. 14
(2000-2001) når det gjelder hvilke kirkelige formål fondets avkastning i fram-
tiden skal kunne brukes til, og hvilke hensyn vedrørende den framtidige for-
valtningen av fondets finanskapital som vil gjelde.

I samarbeid med styret for forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets
fond vil departementet vurdere nærmere behovet for endringer i gjeldende
retningslinjer for fondets finansforvaltning som følge av lovendringen. I St.prp.
nr. 1 vil departementet på vanlig måte orientere om endringer i forvaltnings-
praksis, om finanskapitalens utvikling, salgsgevinster, disponering av avkast-
ning og overskudd mm.
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4   Økonomiske og administrative konsekvenser

4.1 Forsøk

Den nye bestemmelsen i kirkeloven om forsøk har ikke i seg selv økonomiske
eller administrative konsekvenser. De administrative og økonomiske konse-
kvensene vil være knyttet til de enkelte forsøkene som godkjennes, og vil
være en viktig side ved vurderingen av om godkjenning kan gis.

4.2 Gravferdsloven

Forslagene til endringer i gravferdsloven vil ikke ha noen direkte økonomiske
konsekvenser.

Dersom myndigheten til å avgjøre saker om flytting av gravlagt legges til
kirkelig fellesråd, vil disse organene bli pålagt oppgaver de ikke har i dag.
Etter departementets vurdering vil likevel de administrative konsekvensene
for det enkelte kirkelige fellesråd være svært begrensede. Omfanget av disse
sakene landet sett under ett sammenholdt med antallet kirkelig fellesråd, til-
sier at det statistisk sett gjennomsnittlig vil gå svært lang tid mellom hver gang
et kirkelig fellesråd får en slik sak til behandling. Dette vil antakelig variere
noe mellom fellesråd i store og små kommuner, men man bør ikke forvente
særlig pågang på det enkelte fellesråd. Videre er det slik at fellesrådene også
i dag avgir uttalelse i slike saker, og forutsatt at saksmengden holder seg rela-
tivt stabil vil de administrative konsekvensene av myndighetsoverføringen
neppe bli særlig merkbar. I de sakene som påklages, vil fellesrådene riktignok
måtte behandle samme sak to ganger. For bispedømmerådene vil endringen
medføre en nedgang i antallet saker, idet det bare er klagesakene som vil bli
forelagt rådet. Departementet vil ikke lenger få denne type saker til behand-
ling.

Av de forslåtte endringene i reglene om hvem som skal ha rett til å sørge
for gravferden og til å stå som ansvarlig for en grav, vil forslaget om å utvide
kommunens myndighet til å avgjøre tilfeller av uenighet mellom etterlatte ha
konsekvenser for den enkelte kommune. Det foreligger ingen oversikt over
antallet slike saker i dag, men det er departementets inntrykk at det ikke
dreier seg om et betydelig antall. Dette vil antakelig variere noe etter kommu-
nenes størrelse, men kommunene vil nok kunne håndtere denne type saker
innenfor den etablerte administrasjonen i kommunen.

De foreslåtte utvidelsene av adgangen til askespredning vil kunne føre til
en økning i antallet søknader til fylkesmennene. Dette vil imidlertid langt på
vei kompenseres ved at antallet klagesaker må forventes å reduseres betyde-
lig som følge av at formkravene mykes opp. Av samme grunn forventes det at
departementet vil ha en nedgang i antallet klagesaker.
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4.3 Opplysningsvesenets fond

Forslaget om å kunne bruke gevinster ved salg av verdipapirer som fondet
eier, har ingen administrative konsekvenser. De økonomiske konsekvensene
er omtalt i St. meld. nr. 14 (2000-2001) og vurdert i Innst. S. nr. 187 (2000-
2001), som departementet viser til.
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5   Merknader til de enkelte bestemmelsene i 
lovforslaget

5.1 Endringer i kirkeloven

Til § 5 nytt fjerde ledd

Bestemmelsen om forsøk er begrenset til å omfatte forsøk som gjelder orga-
niseringen av soknets organer (menighetsrådet og kirkelig fellesråd), oppga-
vefordelingen mellom disse, og sammensetningen av soknets organer.
Bestemmelsen er derfor foreslått inntatt i § 5, som nytt fjerde ledd første punk-
tum. § 5 omhandler soknets organer.

Ved kgl. res. 7. juni 1996 er Kongens myndighet etter kirkeloven i hoved-
sak delegert til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Godkjenning
av forsøk bør i loven legges direkte til departementet.

For om nødvendig å kunne styre og begrense omfanget av forsøk, foreslås
det i fjerde ledd annet punktum en bestemmelse om at departementet kan gi
nærmere retningslinjer for forsøk. Slike retningslinjer vil i tilfelle bli utarbei-
det i samarbeid med bl.a. Kirkerådet. Gjennomføring av konkrete forsøk vil
skje i forståelse med Kirkerådet og andre kirkelige instanser som berøres.

5.2 Endringer i gravferdsloven

Til § 7

Bestemmelsen innebærer at tillatelse til flytting av begravet legeme eller aske-
urne blir gitt av kirkelig fellesråd på det sted hvor vedkommende er gravlagt.
Bestemmelsen medfører ingen endring i vilkårene for at tillatelse skal kunne
gis, og departementet forutsetter således at bestemmelsen fortsatt vil prakti-
seres restriktivt. I overensstemmelse med reglene om feste av grav, må det før
tillatelse kan gis foreligge samtykke både fra den som er ansvarlig for eller fes-
ter av graven det skal flyttes fra og graven det skal flyttes til.

Til § 9 annet ledd

Bestemmelsen innebærer en presisering av det som har vært utbredt praksis,
nemlig at formelt separerte ikke skal likestilles med ektefeller når det gjelder
rett til å sørge for gravferden.

Personer som lever sammen uten å være gift eller å ha inngått partner-
skap, har fra gravferdsloven trådte i kraft bare vært likestilt med ektefeller der-
som samboerforholdet er formalisert gjennom samlivskontrakt. Praksis når
det gjelder samboere som ikke har formalisert sitt forhold på denne måten har
vært ulik. Bestemmelsen medfører etter endringen en presisering av at også
disse har samme rett til å sørge for gravferden dersom samboerforholdet er
tilstrekkelig varig og stabilt. Dersom det senere blir etablert en generell
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avgrensing av samboerbegrepet i norsk lovgivning, legges denne til grunn ved
praktiseringen av bestemmelsen.

Til § 9 nytt tredje ledd

Bestemmelsen innebærer at kommunen avgjør alle saker hvor de etterlatte er
uenige om hvem som har rett til å sørge for gravferden.

Til § 9 nytt fjerde ledd

Bestemmelsen er ny. Etter denne bestemmelsen er det den som faktisk besør-
ger gravferden som skal gis anledning til å stå som ansvarlig for graven, også
hvor dette er en annen enn den som etter første eller annet ledd hadde rett til
det. Kommunen treffer sin avgjørelse på grunnlag av en vurdering av de ret-
ningslinjer som § 9 oppstiller sammenholdt med de momenter saken ellers
gir. Kommunens avgjørelse kan etter lovens § 24 annet ledd påklages til fyl-
kesmannen.

Til § 20 annet ledd

Bestemmelsen innebærer at en person som ønsker sin aske spredt for vinden,
selv kan søke om dette slik at fylkesmannen kan treffe avgjørelse i saken mens
søkeren lever. I tillegg opprettholdes ordningen med at den som sørger for
gravferden kan søke om å få spre avdødes aske når det godtgjøres at avdøde
ønsket askespredning. Det vil være opp til fylkesmannens skjønn hva som skal
kreves for at et slikt ønske er tilstrekkelig godtgjort, men det bør stilles
strenge krav.

Videre innebærer bestemmelsen at det kan gis tillatelse til å spre asken
etter barn under 18 år, men ønske om dette må komme fra barnets nærmeste
etterlatte. Som et moment i sin vurdering, vil fylkesmannen blant annet kunne
legge vekt på om barnets etterlatte er uenige i synet på askespredning.

Når en persons aske er spredt for vinden, vil det fortsatt ikke være anled-
ning til å påføre avdødes navn på et eget gravminne.

Fylkesmannen vil blant annet kunne sette som vilkår for en tillatelse at ste-
det for askespredning skal godkjennes på nytt før spredningen blir gjennom-
ført, dersom stedet har endret karakter slik at det ikke lenger anses som egnet
for askespredning.

5.3 Endringer i lov om Opplysningsvesenets fond

Til § 5

Det gjøres ingen endring i § 5 første ledd, som slår fast at eiendommene til fon-
det og kapitalen ikke skal kunne gis bort eller brukes opp. Imidlertid foreslås
det at annet ledd endres slik at første punktum begrenses til å omhandle det
forhold at vederlag ved salg av fondets eiendommer skal legges til kapitalen.
Ved salg av fast eiendom som tilhører fondet, bl.a. forpaktingsbruk, skog- eller
tomteareal, skal derfor vederlaget - som i dag - regnes som en del av fondets
kapital og legges til kapitalen. I annet ledd annet punktum presiseres imidler-
tid at gevinster ved salg av verdipapir som fondet eier, skal regnes som avkast-
ning. § 6, som regulerer bruken av avkastningen, foreslås ikke endret.
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Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov
om Opplysningsvesenets fond.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i kirkeloven,
gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond i samsvar med et vedlagt
forslag.
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Forslag til lov om endringer i 
kirkeloven, gravferdsloven og lov om 

Opplysningsvesenets fond

I

I lov 7. juni 1996 nr.31 om Den norske kirke (kirkeloven) skal § 5 nytt fjerde 
ledd  lyde:

For å fremme hensiktsmessige organisasjonsformer og en hensiktsmessig opp-
gavefordeling i og mellom soknene, kan departementet godkjenne forsøk som
avviker fra denne lovs bestemmelser om organiseringen av soknets organer, opp-
gavefordelingen mellom disse og deres sammensetning. Departementet kan gi
nærmere retningslinjer for forsøk etter denne bestemmelse.

II

I lov 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd 
(gravferdsloven) gjøres følgende endringer:

§ 7 annet ledd skal lyde:

Avdødes legeme eller aske kan etter gravlegging ikke flyttes uten tillatelse
fra kirkelig fellesråd. Tillatelse kan bare gis dersom sterke grunner taler for
flytting og det er fastsatt hvor ny gravlegging skal finne sted. Kirkelig fellesråd-
kan sette vilkår for slik flytting.

§ 9 annet, tredje og fjerde ledd skal lyde:

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes
nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravfer-
den: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn
og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke der-
som ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling.
Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i
ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da døds-
fallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjø-
relse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjø-
relsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gra-
ven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommu-
nen.

§ 9 nåværende tredje og fjerde ledd blir femte og sjette ledd.
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§ 20 annet ledd skal lyde:

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til
at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tilla-
telse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket
askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etter-
latte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd
kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.

III

I lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond skal § 5 annet  lyde:

Ved avhending av eigedommar som fondet eig, skal vederlaget leggjast til
kapitalen. Vinstar ved sal av verdipapir som fondet eig, er å rekne som avkasting.

IV
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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