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Svarpå høringom forslagtil endringerav gravferdsforskriften

Vi viser til høringsbrev og notat om forslag til endringer til gravferdsforskriften.
Randaberg kirkelige fellesråd vil gi følgende kommentar til notatet.

Fellesrådet er positiv til de ulike endringsforslag som notatet legger opp til. Vi vil her kun
påpeke områder der fellesrådet har avvikende forslag enn notatet legger opp til.
Lov og forskrift vil bruke begrepet "gravplass". Fellesrådet mener at dette er et uheldig og
forflatende ord. Vi har forståelse for at begrepet "kirkegård" ikke lenger skal brukes av
hensyn til religiøse og livssynsmessige minoriteter. Fellesrådet vil foreslår at en vurderer å
bruke "gravlund" som begrep.
Fellesrådet mener at sentrale forskriftsregler bør si nei til muligheten fra å fravike kravet til
kiste ved gravlegging. Dersom departementet mener det er en rett den avdøde bør ha i
henhold til sin religion eller livssyn, må dette avgjøres sentralt og ikke skape ulik praksis fra
fellesrådsområde til fellesrådsområde. Dersom en skulle gå inn for muligheten til å avvike
kravet om bruk av kiste, bør det eventuelt være de pårørende selv som har ansvar for at den
gravlagte blir overdekt med jord før gravlundens egne fagfolk overtar og fullfører arbeidet.
De pårørende må nødvendigvis ikke grave igjen hele graven, men altså overdekke avdøde.
Fellesrådet mener at en bør tilstrebe at begravelsestidspunktet ikke skyves mer ut i tid enn
strengt tatt nødvendig. Hensynet til de pårørende og deres sorgprosess tilsier at en ikke bør
vente for lenge. Vi vil derfor mene at 10 dagers regelen bør defineres strengt; virkedag bør
defineres som mandag-lørdag.

Med vennlig hilsen
for Randaberg kirkelig fellesråd
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