
Bamble kirkelige fellesråd
Avsender: Bamble kirkelige fellesråd
Høringsinstans: Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner
Ønsker å ta stilling til høringen: JA

Avgitte svar

Lovens formål og medlemskapsspørsmål

1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 6, 8, 18 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs 
tro eller et sekulært livssyn"

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Registrering og tilskudd

5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 
medlemmer som har fylt 15 år

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Om loven endelig får krav om 500 
medlemmer over 15 år, er det viktig 
å utvise skjønn/sunn fornuft.

8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 
og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den 
norske kirke

jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i 
samfunnet over 15 år

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i 
samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Viktig med likebehandling ved 
tilskudd.

12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Dette er nasjonale kulturbygg.

13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Gravferdsdriften, dødsbud m.m. er 
slike oppgaver.

14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til 
tros- og livssynsfrihet

jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Bamble kirkelige fellesråd syns dette 
er svært viktig.

16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn 
med virksomheten

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Den norske kirke

18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget 
kapittel i den nye trossamfunnsloven

jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt. Vi mener at 
kapittelet om DNK må være mer 
utfyllende enn dagens forslag.

19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig 
inndeling, kirkelige organer og valg til disse

jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, 
forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom 
staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for 
finansiering av den lokale kirke?

jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ a) Dagens økonomiske 
oppgavefordeling mellom 
staten og kommunene føres 
videre.
○ b) Staten skal overta det 
ansvaret kommunene i dag 
har for finansiering av den 
lokale kirke.

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i 
ekteskapsloven §§ 12 og 13.

jf. kap. 19
forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
○ Ikke viktig
◉ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 
22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret 
til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
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○ Ingen oppfatning
Eventuell kommentar

Se eget dokument som utfyllende 
svar til høringen, i siste 
kommentarfelt.

28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte 
fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Kommentarer
Utfyllende svar til høringen: Spørsmål 1 Med forutsetning om at kapittels 3 om Den norske kirke blir noe mer utbygd, 
støtter Bamble kirkelige fellesråd at en ny lov for tros- og livssynssamfunn som også inkluderer de særlige forhold som 
regulerer Den norske kirke. Dette bidrar til at forhold som med fordel kan være felles for alle tros- og livssynssamfunn 
reguleres i felles bestemmelser. Det er positivt at det foreslås at loven skal få et eget kapittel om Den norske kirke, noe 
som tydeliggjør behovet for særlige lovregulering for Den norske kirke. Spørsmål 8 Stålsettutvalget gikk inn for at 
trossamfunnene skulle mistet vigselsretten. Bamble kirkelige fellesråd er glad for at Regjeringen nå går inn for å 
videreføre dagens ordning. Vi legger vekt på at kirkelig vigsel har lange tradisjoner i vårt land, og vi mener det skal sterke 
argumenter til for å avvikle en slik etablert tradisjon som fortsatt har stor oppslutning. Andre tros- og livssynssamfunn bør 
selvsagt ha samme mulighet. For å opprettholde høy legitimitet til en ordning der staten gir offentlig vigselsrett til tros- og 
livssynssamfunn, og for å bekrefte ekteskapsinngåelsens offentligrettslige betydning, er det rimelig at staten har 
ordninger for tilsyn og kontroll med samfunnenes praktisering av vigselsretten. Det kan derfor på dette området stilles 
ytterligere krav til tros- og livssynssamfunn enn det som kreves for å være berettiget for tilskudd. Spørsmål 18 Se svar 
under spørsmål 1 Spørsmål 19 Bamble kirkelige fellesråd støtter i utgangspunktet at kirkemøtet skal være den som har 
ansvaret for organiseringen i Den norske kirke. Bamble kirkelige fellesråd mener det ikke er tatt nok hensyn til den lokale 
kirkes handlingsrom og oppgaver, slik lovforslaget er i dag. Før loven trer i kraft mener Bamble kirkelige fellesråd at det 
må en tydelig klargjøring av den lokale kirkes/soknets stilling, oppgaver og rettigheter på en forpliktende lov-rettslig måte. 
Lokalkirken har i dag mange oppgaver som blir utført av viktige arbeidstakere utover prestetjenesten, slik som: 
kirketjenere, klokkere, kirkemusikere, diakoner, trosopplærere og administrasjon. Deres oppgaver og arbeidsforhold må 
være rettslig i varetatt. Arbeidsgiver må ikke sitte for langt unna geografisk. Med det menes det at det er viktig at ledelsen 
er nær det oppgaveløsningen skjer. Bamble kirkelige fellesråd ser det også som viktig at en evt ny lovgivning må 
opprettholde de kirkepolitiske organene, og legge til rette for at kirkepolitikerne kan ta fri fra arbeid uten økonomiske tap. 
Vi minner også om DNK særlige stilling og oppgave som kulturbærer og opplæring i den kulturelle arv, som er nedfelt i 
grunnloven §16 DNK. DNK skal også være en landsomfattende kirke, og det blir viktig å sikre lokalkirkens mulighet til å 
utføre dette oppdraget. Bamble kirkelige fellesråd mener at det er viktig at det er en direkte lov fra staten, eller at det er 
delegert myndighet fra Staten til kirkemøtet, som står like sterkt rettslig som en lovgivning. Nå kan det se ut som viktige 
punkter foreslås tatt ut av loven uten en konsekvensutredning. Spørsmål 20 Bamble kirkelige fellesråd mener at det i lov 
må sies noe om hva reglene Kirkemøtet skal fastsette må ivareta vedr. det lokale kirkebygget. Blant annet at soknet er 
kirkeeier. Spørsmål 23 Selv om Bamble kirkelige fellesråd er enig de to rettssubjektene, ser vi at det ikke er tilstrekkelig 
utredet /ivaretatt hvordan oppgavene skal utføres, og om det er sikret midler til driften. Soknets 
oppgaver/rettigheter/ansvar må være godt rettslig forankret. Bamble kirkelige fellesråd ønsker lovfesting av 
fellesrådsliknede organ som løser praktiske oppgaver for soknene. For soknene trenger mer administrativ hjelp pr i dag, 
enn det de fleste fellesråd kan yte. Spørsmål 24 Bamble kirkelige fellesråd vil understreke at både Kirkemøtet og et stort 
flertall av menighetsråd og fellesråd tidligere har uttalt ønske om å videreføre dagens ordning med både statlig og 
kommunal finansiering av Den norske kirke. I Den norske kirke er soknet den grunnleggende enheten i kirkens 
organisering, og dagens finansieringsordning gir soknet et økonomisk grunnlag for å opptre selvstendig. Soknet skal 
fortsette å være en egen juridisk enhet, og det er naturlig å la finansieringssystemet underbygge dette. ? Det er viktig at 
nærheten mellom kirke og kommune er et særpreg ved Den norske kirke, sammenlignet med f.eks. folkekirkene i de 
andre nordiske landene. Den norske kirke som folkekirke har utviklet seg innenfor en ordning med kommunal 
finansiering. Ordningen gjør at kommunene forholder seg aktivt til tro/livssyn, og den er et uttrykk for at kirkebyggene og 
den virksomheten som skjer der har en tydelig lokal tilknytning og skaper lokal tilhørighet. Ordningen muliggjør en 
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finansieringsordning som tar hensyn til lokale forhold. Fra statens side er det ofte lagt til grunn at kommunalt 
finansierings- og forvaltningsansvar gir mer effektiv ressursutnyttelse, bl.a. fordi en slik ordning tar høyde for lokale 
forhold. Svært mange opplever en tilknytning og stolthet over kirkebyggene som går langt ut over medlemskap i Den 
norske kirke. Kirkebyggene har derfor en funksjon lokalt som går ut over det å være arena for et trossamfunn. 
Kirkebyggenes tilhørighet til et lokalsamfunn gjør det derfor naturlig at dette også er et kommunalt utgiftsansvar. 
Spørsmålet om hvor mange kirker som skal beholdes i kirkelig bruk besvares primært ved lokalsamfunnenes 
betalingsviljen til å opprettholde disse kirkene. Bamble kirkelige fellesråd ser det som viktig at det lokalt er et organ som 
representerer soknene, slik nåværende fellesrådordning gjør i dag. Dette for at kommunen skal ha et organ med daglig 
leder å forholde seg til. For som vi vet, så innebærer dagens ordning at kirkelig fellesråd må delta aktivt i den kommunale 
budsjettprosessen. Der bevilger kommunen midler til kirken basert på et kirkelig vedtatt budsjett og knyttet til formål 
beskrevet i loven. Nærheten mellom kirke og kommune uttrykkes også ved bl.a. at en kommunal representant er medlem 
i kirkelig fellesråd. Dette gir kommunen fullt innsyn i de kirkelige beslutningene, og kommunen har i tillegg full 
forvaltningsmessig kontroll med de offentlige midlene som gis til kirkelige formål. Bamble kirkelige fellesråd vil påpeke at 
også forslaget om videreføring av kommunal finansiering i realiteten er endret på vesentlige områder. Vi vil her peke på 
følgende forhold: • Nedbygging/innsnevring av hvilke formål kommunenes utgiftsforpliktelser skal omfatte (nåværende 
§15). • Det vil ikke lenger være lovregulert at kommunen velger en representant i kirkelig fellesråd, noe fellesrådet ikke er 
enig i bør fjernes. • Bestemmelsene om at kommunen utreder bestemte utgiftsformål etter budsjettforslag fra kirkelig 
fellesråd er erstattet med at «kommunen gir tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunen, …» Dette mener Bamble kirkelige 
fellesråd er en for svak føring, for at loven skal virke slik den er tenkt. Summen av disse forslagene vil svekke grunnlaget 
for det nære og forpliktende forholdet som i dag er etablert mellom kirke og kommune. Lovforslaget betyr også at 
sammenhengen mellom kommunen og kirkelig organisering ikke nødvendigvis videreføres. Bamble kirkelige fellesråd 
ønsker å opprettholde nærheten og sammenhengen mellom kommunen og den lokale kirke som i dagens § 15. Spørsmål 
27 Departementet ønsker at det skal være et rettslig grunnlag for at kommunen kan overta drifts- og forvaltningsansvaret 
for gravplassene når kommunen ønsker det, og forholdene legger til rette for det. Det kan virke som om departementet 
legger opp til at kommunen ensidig kan vedta en slik overføring av ansvaret. Bamble kirkelige fellesråd kan vanskelig se 
at dette forslaget innebærer en videreføring av dagens modell, når kommunen såpass ensidig og uten krav/forbehold kan 
fravike lovens normalordning. Adgangen til ensidig kommunal overtagelse av ansvaret vil medføre en uforutsigbarhet for 
de lokalkirkelige ansvarlige og tilsatte, og dette vil kunne svekke grunnlaget for stabile rammebetingelser for en liten og 
sårbar sektor. Lovendringene bør ikke åpne for en utvikling som kan åpne for en gradvis kommunalisering» uten at staten 
forholder seg til de overordnede problemstillingene som reises ved kommunal overtagelse. Videre vil vi be om at 
departementet bidrar til å klargjøre premissene for å håndtere eiendomsforholdene for gravplassene og tilhørende arealer 
og driftsbygninger. Hvis departementet vil fastholde at kommunen skal kunne overta drifts- og forvaltningsansvaret for 
gravplassene uten enighet med vedkommende kirkelige myndighet, mener Bamble kirkelige fellesråd at fylkesmannens 
godkjenning skal forutsette at følgende forhold skal være oppfylt: 1. Fylkesmannens godkjenning av en eventuell 
overføring av forvaltningsansvaret til kommunen må skje på grunnlag av departementets forutsetning om at 
normalordningen er at Den norske kirke lokalt er gravplassmyndighet. En overføring av ansvaret skal derfor være 
begrunnet i økonomiske, praktiske eller faglige forhold av vesentlig betydning for kommunen eller for å sikre at 
gravplassene forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gravferdslovens forutsetninger. Det bør ikke åpnes for 
at kommunene skal overta dette ansvaret begrunnet i mindre vesentlige forhold eller i hensyn som bryter med de føringer 
som ligger til grunn for gjeldende gravferdslov, slik som f.eks. ideologiske eller livssynspolitiske hensyn. Kommunenes 
søknad til fylkesmannen skal derfor være begrunnet, og vedkommende kirkelig myndighet skal gis anledning til å uttale 
seg til denne søknaden før fylkesmannen kan avgjøre saken. 2. En stor del av gravplassene ligger ved en kirke, og 
Bamble kirkelige fellesråd er glad for at departementet har drøftet noen av de eiendomsmessige utfordringene som reises 
ved en overgang til kommunal gravplassforvaltning. Høringsnotatet peker også på flere andre krevende spørsmål som 
aktualiseres ved gjennomføring av kommunalt forvaltningsansvar, blant annet når det gjelder eiendomsrett til bygninger, 
tomtegrenser, økonomisk vederlag, bruksrett til veier og parkeringsareal med er. Vi forutsetter at en søknad om 
kommunal forvaltningsansvar ikke kan behandles før disse praktiske, eiendomsmessige og økonomiske forholdene er 
avklart på en ryddig og rimelig måte, mellom vedkommende kommune og kirkelig organ. Bamble kirkelige fellesråd 
mener kirkelig organ må gis adgang til en klageinstans et organ høyere opp enn fylkesmannsnivå på kommunenes 
gjennomføring av overtagelsen. 3. Høringsdokumentet peker på at en overføring av drift og forvaltning av gravplassene 
vil medføre et pålegg om at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16. I en sektor med 
mange kombinerte stillinger vil en slik virksomhetsoverdragelse ofte medføre omgjøring av heltidsstillinger til 
deltidsstillinger og at ansatte vil gå fra å ha én til to arbeidsgivere. Overføring av forvaltningsansvaret vil derfor kunne gi 
økt usikkerhet og negative konsekvenser for mange tilsatte. Dette understreker at gravferdslovens normalordning bare 
skal kunne fravikes når det foreligger relevante forhold av vesentlig betydning.


