
DEN NORSKE KIRKE
Vestbykirkeligefellesråd

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
kirkeavdelingen
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo

Vårref. : 85/2012 Dato. 31.10.2012

FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDSFORSKRIFTEN- HØRING

Vedlagt oversendes Vestby kirkelige fellesråds uttalelser ifm. forslag til endringer i
Gravferdsforskriften i form av særutskrift av møteprotokoll fra FR-sak 22/2012.

Med vennlig hilsen

R_Q,1
Per H. Martinsen
Kirkeverge
Tlf.nr. 64980088 eller 92255867.

Postadresse: Besøksadresse Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr. Kontonr.
Postboks122,1541Vestby Rådhuset3 etg. 64980088 649800 71 976986121 16130707126
E-mail:kirkevergengvestby.kommune.no



VESTBYKIRKELIGEFELLESRÅD: Telefon: Telefaks:
Besøksadr.: Rådhuset 3. et . Postadr.: Postboks 122 1541 Vestb 64 98 00 88 64 98 00 71

SÆRUTSKRIFT
AV MØTEPROTOKOLL

Møtested:
Møterom kirkekontor

Tilstede:

Møtetid: Saksnr.
Tirsdag16.10.2012kl. 17.30. 20 - 23/2012

ChristianNordbye,IngerBritLea,EvaLisaPiiksi,FrøydisAdele
Tegneby,OleEinarGarder,HennyRagnaWergeland,BeritHelleve
Asdal,JonAsdal,ordførerJohnØdbehr,SokneprestMaritBekken,
kirkevergePer H. Martinsen.

Meldtforfall:
Ekstramøtedeltakere: EvaPettersen

SAK 22/2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDS-
FORSKRIFTEN- HØRING

Kirkevergensforslagtil vedtak:
Kirkevergen foreslår følgende uttalelser til høringen:

3.1: Det er viktig å opprettholde muligheten til å holde på navnet "kirkegård" når
gravplassen er knyttet til en kirke.
3.2: Viktig at graver for religiøse og livssynsmessige minoriteter vurderes ved anlegg,
utvidelse og vesentlig endring av gravplass og at gravferder tilrettelegges for disse.
3.3: Krav til kiste bør/skal ikke fravikes.
6: Krav til universell utforming av gravplasser må etterstrebes.
8: Det støttes at representanter for gravplassen også skal være til stede under
urnenedsettelse, om enn noe tilbaketrukket.
8: Videre støttes at bare levninger etter mennesker kan gravlegges på gravplass.
8: Lørdager må ikke telles med i virkedager knyttet opp til regelen om økning fra 8
dager til 10 virkedager for gravlegging.
9 og (12): Det bør generelt være faste regler for anonym og navnet minnelund.

Fellesrådetsbehandling:
Kirkevergen informerte om høringen og at han hadde snakket med øvrige kirkeverger i Søndre
Follo prosti om høringen. Det var ingen innsigelser mot uttalelsene.

Fellesrådetsvedtaki sak22/2012:
Fellesrådet vedtar følgende uttalelser til høringen:

3.1: Det er viktig å opprettholde muligheten til å holde på navnet "kirkegård" når
gravplassen er knyttet til en kirke.
3.2: Viktig at graver for religiøse og livssynsmessige minoriteter vurderes ved anlegg,
utvidelse og vesentlig endring av gravplass og at gravferder tilrettelegges for disse.
3.3: Krav til kiste bør/skal ikke fravikes.
6: Krav til universell utforming av gravplasser må etterstrebes.
8: Det støttes at representanter for gravplassen også skal være til stede under
urnenedsettelse, om enn noe tilbaketrukket.
8: Videre støttes at bare levninger etter mennesker kan gravlegges på gravplass.
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8: Lørdager må ikke telles med i virkedager knyttet opp til regelen om økning fra 8
dager til 10 virkedager for gravlegging.
9 og (12): Det bør generelt være faste regler for anonym og navnet minnelund.

Vestby, 31.10.2012

1L-Lo
Per H. Martinsen
kirkeverge


