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Høringssvar — forslag til endring i gravferdslov og kirkelov
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Drammen kirkelige fellesråd (DKF) behandlet høringsnotatet "Forslag om endringer i
gravferdsloven og kirkeloven" i sitt møte den 23.08.10.

Drammen kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene, men ønsker å
påpeke noen forhold som vi mener departementet må ta hensyn til.

Økonomisk konsekvenser av endringene
DKF mener det er lagt opp til en del valgmuligheter og endringer i eksisterende praksis ved
gravleggingsrutinene som gjør at kostnadene ved slik inkludering av mangfoldet vil øke. I
forslaget er det forutsatt at endringene ikke vil føre til kostnadsøkning for gravferdsordningen,
men DKF mener at både investeringskostnader, ved bl.a. avsetning av tilpassede reservegraver
for ulike minoriteter og økt kjølelagerkapasitet, og driftskostnader, med økt kompetansebehov
for de gravferdsansatte, møteplasser for samarbeid med tros- og livssynssamfunn, evt.
arbeidstid på kveld og helger og andre forhold, vil øke kostnadene til gravferdsordningen. De
økonomiske konsekvensen må det derfor tas hensyn til ved disse endringene.

Revidering av forskriftene er nødvendig
DKF mener det er nødvendig også med en revisjon av forskriften til gravferdsloven dersom
man ønsker å ta større hensyn til minoritetsgrupper innen tros- og livssyn, samt til alle de
forespørsler og ønsker DKF som lokal gravferdsmyndighet får om privat utsmykning og
utforming av graver og gravminner som ikke lar seg innfri på grunn av svært strenge og
ensrettede regler i forskriftene. Disse ønskene er ikke alltid begrunnet i trosspørsmål, men like
ofte ut fra tradisjonell kultur fra sitt oppvekstmiljø/hjemsted(-land), eller nye internasjonale
"trender".

Navn  -  gravlund eller kirkegård
DKF mener at en generell endringen av navn til gravlunder er uproblematisk der det ikke er
tilhørende kirke. DKF mener det innarbeidede navnet kirkegård er entydig for sted der det er
gravlagte avdøde innbyggere av alle tros- og livssynskategorier slik at man ikke kan forveksle
dette med en eiendom som kun medlemmer av Den norske kirke forvalter. Det vil være rett å
beholde kirkegårdsnavnet så lenge disse gravlundene er knyttet til eiendommen og navnet på
kirken på stedet.
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Vigsling av kirkegård — seremoni ved gravlund
DKF mener det ikke bør legges større begrensninger på muligheten for tros- og
livssynssamfunn til å gjennomføre egne seremonier ved gravlundene, og støtter derfor
forslaget til § 5 så lenge denne tar med "varsomhetsplakaten" i seg.
Når det gjelder spørsmålet om gravlundene bør være universelt utformet (med ulike etniske og
religiøse avdøde side om side) eller deles inn i etniske eller religionsbestemte felt, så bør det
kanskje diskuteres mer inngående om man her kommer opp i problemstillinger knyttet til
spørsmålsstillinger rundt integrering eller segregering i det norske samfunnet?

Kremasjon  -  avgiftsvurdering
DKF er enig i at det bør være likhet i behandling av avgifter for kremasjon og
kistegravlegging.
I Drammen er kremasjonsprosenten nesten 80%, og inntektene fra kremeringsavgiften til
krematoriet, som inngår i kirkegårdsdriften, er ca. kr. 1.mill. årlig. Det er viktig å påpeke at
dersom denne avgiften bortfaller som følge av en endring i avgiftssystemet ved kremasjon, vil
dette naturligvis øke kommunens kostnader for gravferdsordningen tilsvarende.

Med vennlig hilsen
Drammen kirkelige fellesråd

Ivar Nygård
kirkeverge
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