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Endringeri gravferdsforskriften- høringsuttalelse

Nord-Hålogaland bispedømmeråd takker for anledningen til å gi svar på
høringsforslaget til endringer i gravferdsforskriften. Bispedømmerådet gir herved sin
uttalelse.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd støtter det syn at kirkelig fellesråd bør gis anledning
til å fravike kistekravet når et slikt ønske er begrunnet i avdødes religion eller livssyn
(jfr. kap.3.3). Vi anbefaler at de tilfeller der det foretas begravelse uten kiste anføres i
gravferdsregistret/gravkartet.

Bispedømmerådet mener at det bør legges til rette for at de etterlatte kan være til stede
ved selve kremasjonen der de ytre forholdene tilsier at dette kan skje på en verdig måte
(Jfr. 3.4). Det er mulig at den realitetsorienteringen som en tilstedeværelse ved selve
kremeringen representerer vil kunne ha en positiv psykososial virkning hos de
pårørende, og hos personalet ved krematoriene. Dette kan være tilfellet også når ønsket
om tilstedeværelse ikke er spesifikt religiøst begrunnet (som f.eks. ved begravelse av
hinduer).

Nord-Hålogaland bispedømmeråd anser det som tjenlig at identifiseringen av
gravplasser standardiseres (Jfr. kap.5). Dette krever investeringer, økt kompetanse og
kvalitetssikring, noe som med stor sannsynlighet vil medføre økte utgifter for
fellesrådene både til etablering og drift. Det vil derfor være påkrevd at
staten/kommunen utreder nødvendige bevilgninger til dette tiltaket (Jfr. § 3).

Bispedømmerådet støtter forslaget om at bispedømmerådene skal godkjenne drenering
av en gravplass som er tatt i bruk (Jfr. kap.7 og 8).

Nord-Hålogaland bispedømmeråd er glad for at begrepet kirkegård fortsatt skal kunne
brukes som en del av navnet på en konkret gravplass. Ettersom navnet ikke er
lovregulert forutsetter vi at begrepet kirkegård kan brukes om hele gravplassen der
lokale forhold gjør at dette ikke er diskriminerende.

Bispedømmerådet støtter forslaget om at permanent stengning av hele eller deler av
gravplassen bør skje gjennom en vedtektsendring som godkjennes av bispedømmerådet
(Jfr. 7.1).
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Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener at søndag, samt alle offentlige høytidsdager
bør unntas begepet virkedag (Hr. 8). Når det gjelder lørdag vil vi bemerke at denne
dagen er sabbatsdagen da Jesus hvilte i graven fram mot oppstandelsens morgen.
Lørdagen er også dagen da Gud hvilte etter skapelsens uke. Dette gir dagen en sterk
symbolverdi. Bispedømmerådet mener at lørdagen som hovedregel bør skjermes for
gravferd, og ønsker at dette tydeliggjøres i Gravferdsloven.

Bispedømmerådet støtter forslaget om at fellesrådet skal ha det endelige ord ved
fastsettelse av dag for gravferd, samt at det som hovedregel skal være en representant
for gravplassen til sted ved kistebegravelser og urnenedsettelser.
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