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NOU 2014:2 «Lik og likskap» 

Høringssvar fra Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd. 
 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har med interesse behandlet høringen om lik og likskap. 

Det vises for øvrig til høringsuttalelse fra Sør-Hålogland biskop og bispedømmeråd om 

«Det livssynsåpne samfunn» (NOU 2013:1) som bakgrunn for høringssvar NOU 2014:2 Lik 

og likskap. 

 

Sør-Hålogaland bispedømme, som svarer til Nordland fylke, er med sin befolkning på 

omkring 240.000, hvorav 86% er medlemmer av Den norske kirke, det bispedømmet med 

høyest prosentandel medlemmer. Kirkelig gravferd har vært så og si enerådende i vår 

landsdel. Gravferder er en tydelig indikator på folks tilknytning til kirka og kontakten med 

de pårørende i sorg og begravelse, viser noe av folkekirkens betydningsfulle nærvær. Selv 

om prosentandelen på begravelse holder seg høyt, kan det registreres en viss nedgang. I 

2011 var det 97 % som valgte kirkelig gravferd, mens i 2012 var det 96 %.  

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til prinsippene med følgende merknader: 

 

l. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte.   

2. Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle. 

3. Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig 

liv og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn.  

 

Sør-Hålogaland gir sin tilslutning til de nevnte prinsipper og ser disse i sammenheng 

med utvalgets forslag om å flytte forvaltningen fra bispedømmerådene til fylkesmannen. 

Bispedømmerådene har god kompetanse på og lang erfaring med tverrfaglig samarbeid 

bl.a. ved håndtering av krisesituasjoner og  for ivaretakelse av prinsippet om almene 

gravplasser.  Kirken er bidragsyter i mange ulike dialogsamtaler både nasjonalt og 

internasjonalt og innehar viktig religiøs kompetanse som er en ressurs for 

gravplassforvaltningen.  

Det kan fokuseres noe mer på de etterlattes rolle, de levende, da det er de som skal 

håndtere gravferden og tiden etterpå. 

 

4. Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene 

fremfor den andre.  

5.Ett menneske får én grav.  

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener at det her kan tenkes unntak fra prinsippet og at 

det bør være åpning for etterlattes ønske, tro og livssyn i hvert enkelt tilfelle. For 

eksempel kan det være snakk om tilfeller av for tidlig fødte, flerlinge-barn, mor-barn 

som dør, eller annen nær familie med samme dødstidspunkt. 

 

Den store utfordringen vil mer dreie seg om forståelsen av håndteringen av askeurne. 

Det er nå åpnet for spredning av aske og bispemøtet har ikke reservert seg med 

bakgrunn i teologiske synspunkter. Tradisjon og hensyn til menneskers livssyn gjør at 

aske blir delt, f.eks. i England og USA, og nedsatt på norske gravplasser i dag. Videre er 

dette en reell problemstilling gravplassmyndigheten møter og som mennesker med 

bakgrunn i f.eks. Asia ikke vil kunne gi aksept til. Derfor må denne utfordringen få en 

videre behandling. Spørsmålet om hva aske er, et «menneske» eller bare det som er 

igjen etter omdanning, som kan sammenlignes med jord, bør få en videre behandling. 
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6. Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort. 

 

Her legger utvalget til grunn at en grav vanligvis ikke skal stå lenger enn det finnes 

levende som minnes den avdøde. Med bakgrunn i tradisjoner, forståelse og praksis i vårt 

bispedømme kan det ta tid før en slik holdning blir allmenn. Gravplassen er for mange 

knyttet til egen og stedets historiefortelling. Derfor er det også gravplasser hos oss der 

ingen graver blir slettet. Kirkegården, eller gravgården, som er en mye brukt betegnelse, 

utløser både engasjement, noe som er en gjenganger i lokalpressen, og dugnad. Flere 

gravplasser har ikke laget verneplan og det er et anliggende å se sletting av grav, 

verneplan og tradisjoner/holdninger på stedet i sammenheng.  

 

Videre er grunnforhold og klimatiske forhold av en slik art at sletting ikke er ønskelig 

fordi man også vet for lite om forholdene under jorda og nedbrytningsprosessen. Mange 

gravplasser i vår landsdel har fredningstid i 40 år. Bispedømmerådet mener at loven bør 

ha et brukerperspektiv som åpner for at graven kan bli værende så lenge en fester er 

villig til å betale og holder den i hevd. 

 

Til utvalgets forslag i henhold til mandatet: 

 

Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform. 

 

Bispedømmerådet gir sin tilslutning til at kistegravlegging, kremasjon og 

urnenedsettelse likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform.  

Adgangen til å kreve kremasjonsavgift bør oppheves. Gravplassforvaltningen må få 

kompensert tap av inntekter tilsvarende dagens ordning. Det virker ryddig å adskille 

økonomien for gravplassforvaltningen og annen økonomi for fellesrådet.   

Når ansvaret for båretransporten til krematoriet foreslås flyttet fra NAV til  

gravplassforvaltningen, kan dette være en utfordring. Et lokalt ansvar for transporten vil 

ikke nødvendigvis skape et insentiv til å ta ansvar for etablering og vedlikehold av en 

effektiv krematoriestruktur. Nordland er et fylke med store avstander og lav 

befolkningstetthet mange steder, et faktum som vil generere høye transportutgifter og gi 

negative miljøkonsekvenser. Dekning av gravplassforvaltningens reelle utgifter må 

derfor sikres bedre enn gjennom en overføring fra bevilgningene til NAV gjennom 

rammetilskuddet til kommunene. Bispedømmerådet mener at dagens ordning bør 

opprettholdes for å ivareta og sikre likhet. 

 

Utvalget foreslår at kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging 

og at brukerbetaling oppheves. Bispedømmerådet gir sin tilslutning til at brukerbetaling 

kan oppheves og at oppgjøret mellom de involverte kommunene bør skje gjennom en 

fastsatt oppgjørsordning mellom gravplassforvaltningene, fremfor at de etterlatte må 

betale. Imidlertid må plikten til å ta imot utenbygds gravlegging underordnes den til en 

hver tid gjeldende kapasitet. Likestilling av gravferdsformene vil i praksis kunne bli et 

krav fra gravplassforvaltningen om at urne plasseres i minnelund fremfor 

kistegravlegging, for å ivareta at det skal være graver for minst 3 pst av kommunens 

befolkning. Dette kan indikere en styrt utvikling bort fra brukerens eget ønske om 

hvilken gravferdsform som skal benyttes. Videre vil det skape en utfordring med tanke 

på planleggingen av gravplasskapasitet.  

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vil understreke behovet for ordninger som ivaretar 

regionale og lokale forhold og særpreg og de utfordringer dette representerer. 

 

-Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt  
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Forslaget støttes om at alle gravlegginger skal utløse 20 betalingsfrie år uansett hvilken 

type grav (tilvist eller festet) som velges for både innenbygds og utenbygds beboere. En 

forutsetning vil være at gravplassforvaltningen blir tilført midler til kontinuerlig 

kvalitativ tjenesteyting.  

Satsen på festeavgiften skal fortsatt fastsettes lokalt med samme festeavgift for hele 

kommunen. 

Ordningen vil like fullt skape forskjeller der fredningstiden er mer enn 20 år, noe den 

oftest er i vårt område, da graven ikke kan gjenbrukes før fredningstiden er omme. Det 

vil skape regionale/lokale forskjeller. Det kan vurderes om det bør være kortere 

fredningstid på urnegrav. 

 

-Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet.  

 

Utvalget foreslår at kommunene skal rapportere utvalgte resultater og tall fra  

gravplassforvaltningen i KOSTRA hvert år. Forslaget støttes. 

 

-Endringer i forvaltningsoppgaver. 

Utvalget foreslår at oppgavene som bispedømmerådene har etter gravferdsloven og  

gravferdsforskriften, overføres til Fylkesmennene. Forslaget støttes ikke av Sør-

Hålogaland bispedømmeråd. Bispedømmerådet er spørrende til at foreslåtte endring vil 

føre til samfunnsøkonomisk gevinst. Kirkens religiøse og mellommenneskelig 

kompetanse må sees på som en ressurs.  I likhetens navn kan man komme til å gi en 

dårligere ivaretakelse til enkeltpersoner og samfunnet, og ødelegge systemer som 

fungerer. I vårt regionale perspektiv fungerer Den norske kirke som en folkekirke både i 

kraft av tilslutning til kirken, og i kraft av den brede og nære kontakt med folk i 

lokalsamfunn og i folks livsløp. Herunder må nevnes det samiske perspektiv som 

utvider vår etniske forståelse også av gravferdsordninger. 

 

I begrunnelsen trekkes det bl.a. fram følgende: 

Fylkesmannen har like god eller bedre nærhet til de lokale forvaltningene.  

Fylkesmennene har bedre kompetanse på klagebehandlinger, arealsaker mm. 

En fylkesmann kan ivareta forvaltningen for de øvrige fylkesmenn. Fagområdet er smalt 

og dette for å sikre ensartet behandling. 

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vil peke på at det de senere år er fremmet en økt 

bevissthet og satsning på ressursbruk og kompetanseheving innenfor 

gravplassforvaltningen hos administrativt ansatte ved bispedømmekontoret. 

Kvalitetssikring av gravplassforvaltningen i bispedømmet er realisert bl.a. gjennom 

bevisst satsing på økt kontakt og dialog med nasjonal gravplassrådgiver og lokal 

gravplassforvaltning via de allerede eksisterende relasjoner til kirkevergene. Her er tette 

forbindelser mellom kirker og gravplasser som ikke må oversees, men tvert imot sees i 

sammenheng. De fleste av gravplassene i Norge ligger i tilknytning til kirke eller 

gravkapell. Vårt bispedømme er et typisk folkekirkeområde med høy andel av kirkelig 

gravferd. Samtidig er det høy kompetanse på tilrettelegging av graver og for en god 

dialog med andre aktører og livssynssamfunn.  Der kirkelig fellesråd er 

gravplassmyndighet mener Sør-Hålogaland bispedømmeråd at den kirkelige linjen skal 

følges. Bispedømmerådet bør fortsatt ha gravplassforvaltningsoppgaver tilnærmet likt 

dagens praksis. Gravplassforvaltningen bør fortsatt forvaltes av Den norske kirke. Vi 

opplever ikke at det er noen motsetning mellom likebehandling og samfunnsoppgaver 

lagt til Den norske kirke.  

 

Sikringen av ensartet behandling vil videre ivaretas godt ved at det satses på mer felles 

opplæring og et større fagmiljø rundt nasjonal gravplassrådgiver, f.eks. med jurist. Det 
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sies at fagområdet er smalt og da er det viktig å utnytte kompetansen som allerede er 

bygget opp og til de som allerede er innenfor fagområdet. Bispedømmerådene sammen 

med nasjonal rådgiver, har denne kompetansen. Så lenge gravplassforvaltningen er på 

kirkelig fellesråd er det ikke ønskelig å kutte forbindelsen til bispedømmerådet, men 

følge (tjeneste)linjen. Videre kan økt, systematisk opplæring av de rådgivere som har 

oppgaver knyttet til gravplassforvaltningen være en god samfunnsøkonomisk 

ressursutnyttelse da de til sammen innehar stor erfaringskompetanse og også stor 

praksis på samtale, veiledning og kontakt med både ansatte innenfor 

gravplassforvaltningen, pårørende, begravelsesbyråer og øvrige henvendelser fra 

publikum.  

 

-Økonomiske og administrative konsekvenser  

 

Som følge av utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling anslår utvalget 

et samlet inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen på 104,3 mill. kroner. Dette 

foreslås kompensert gjennom økte rammeoverføringer til kommunene, etter den 

generelle kostnadsnøkkelen. Bispedømmerådet støtter forslaget delvis idet det 

understrekes at kommunenes økte overføringer til de kirkelige fellesrådenes 

gravplassforvaltning må være i tråd med de lokale behovene. Det kan bli kamp om 

midler i en slunken kommunekasse og pengeoverføringen må sikres ved at staten må 

være forpliktet på at de kommer dit de skal for å ivareta intensjonen med likhet i 

framtidens gravferdsforvaltning og brukerens rettigheter, behov og verdighet i livets 

mest sårbare fase. Gravplassforvaltning på stedet må sikres økonomisk for å kunne 

oppfylle hensikten med likhet for brukeren. Bispedømmerådet er av den oppfatning at 

likestilling mellom gravferdsformene må være basert på gode offentlige systemer for 

derigjennom å ivaretar likhet. Samtidig er det ikke ønskelig med økt byråkrati som igjen 

øker pengebruken. 

 

Til forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet:  

 

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd gir sin tilslutning til utvalgets forslag om at de 

nærmere vilkårene for askespredning skal framgå mer direkte av gravferdsloven. I Sør-

Hålogaland bispedømme er det flere små fellesråd med kirkeverger i brøkstillinger. Det 

kan være en belastning for enkeltpersoner i små, «tette» samfunn at den lokale 

gravplassforvaltningen godkjenner askespredning hvis dette er mot «folkemeningen». 

Vårt bispedømme, med unntak av Narvik, har forholdsvis lite kremasjon. Behandling av 

godkjenning av askespredning kan fortsatt ligge hos Fylkesmannen. 

 

Bispedømmerådet gir sin tilslutning til at det åpnes for askespredning på gravplass 

dersom gravplassforvaltningen legger til rette for det.   

 

Gravlegging i kolumbarium foregår allerede i vårt bispedømme. Narvik har tett 

forbindelse til Sverige, der denne formen er vanlig, og det kan være en bakgrunn for at 

Narvik har et kolumbarium. Dette er fortsatt i bruk. Det er derfor ønskelig at denne 

gravferdsformen blir «godkjent» og omtalt i gravferdsloven. Videre bør dette omtales i 

de lokale vedtekter. 

 

 

Kommentar: 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd er opptatt av at likhetsprinsippet ikke må bli brukt som 

et argument for å redusere og svekke ordninger og systemer som er velfungerende. Det 

må være ordninger som garanterer lokalsamfunn økonomisk dekning for å gi god 

tjenesteyting knyttet til gravferd, herunder kirkelig fellesråd som gravplassforvaltning. 
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