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NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen

Saksbeh.: Grethe Sveen Rundhaug

Saksnr.: Utvalg
49/12 Nordre Land kirkelige fellesråd
Lnr.: 13883/12
Arkivsaksnr.: 12/2714
Arkivnøkkel: KIRKE Perm for fellesrådssaker

Arkivkode: KIRKE
Perm
Møtedato

25.10.2012

Saksbehandler: GRU

Utskrift til:

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDSFORSKRIFTEN.

Sammendrag:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender forslag til endringer i
gravferdsforskriften ut på høring.

Saken legges fram uten innstilling.

Vediegg:

Høringsnotat og høringsbrev

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt ut et notat med forslag til
endringer i gravferdsforskriften som høring.
På bakgrunn av utviklingen som har skjedd siden forskriften trådte i kraft og erfaringene som
er gjort med forskriften, foreslår departementet endringer i flere bestemmelser. Det er etter
departementets vurdering grunn til å endre forskriften på enkelte punkter, for å få ordlyden i
bedre samsvar med praksis som har utviklet seg med grunnlag i dispensasjoner. Også på andre
punkter er det behov for å oppdatere forskriften.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene i høringsnotatet.
De ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges fram eller videresendes til ev.
underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, foreninger mv. som ikke er oppført
på høringslisten.
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Dokumentet er tilgjengelige på www.re 'erin en.no/fad der dere også kan finne høringssvar
fra andre fellesråd.

Høringsfristen er 1. november 2012. Høringsuttalelser sendes Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo, og kan også sendes som
e_posttil postrnottak@fad ,dep .no postmottak@fad.dep.no.

Vurdering:

Det er viktig at fellesrådsmedlemmene leser gjennom dokumentet, slik at vi kan gjennomgå
om det er punkter som ønskes kommentert.
Sammendraget sier mye om hvilke kapitler som omhandler hva. Kapittel 13 gir en oversikt
over de foreslåtte endingene i forskriften.

Administrasjonens innstilling:

Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Kommentarer til endringene i gravferdsforskriften sendes FAD som høringssvar.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 17.10.12

Grethe Sveen Rundhaug
kirkeverge

Behandling/vedtak i Nordre Land kirkelige fellesråd den 25.10.2012 sak 49/12

Behandling:

Vedtak:

Fellesrådet har gjennomgått høringsnotatet i møte den 25. oktober og slutter seg til
departementets forslag til endring i gravferdsforskriften.

Kommentarer til endringene i gravferdsforskriften sendes FAD som høringssvar.

Rett utskrift
31. oktober 2012


