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Høringssvar – forslag til endring i gravferdslov og kirkelov 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” ønsker å komme med noen kommentarer til forslaget 

om endringer i gravferdsloven. 

   

Punkt 4.3 Særskilt tilrettelagte graver 

Punktet viser til særskilt tilrettelagte graver for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige 

(minoriteters) behov når hjemkommunen selv ikke har et slikt tilbud.  

Dette mener Foreningen ”Vi som har et barn for lite” også bør gjelde ved spesielle 

minnelunder beregnet for barn. Ikke alle gravlunder har dette tilbudet, og det bør være en 

selvfølge at foreldrene således får dekket disse utgiftene i en annen kommune om det er 

ønskelig.  

 

Punkt 4.6 Frister ved gravferd og kremasjon 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” støtter forslaget om å forlenge fristen ved 

gravlegging til senest 14 dager etter dødsfallet.  

Mange ønsker å sette sitt personlige preg på begravelseseremonien, og ønsker å bruke tid til å 

skape rammer og minner de kan ta med seg senere i livet. 

 

Punkt 5.1: Rett til grav for dødfødt barn m.m 

Foreningen støtter absolutt forslaget om endring, slik at mor og far likestilles ved fri gravplass 

hvis mor og far er bosatt i hver sin kommune ved dødsfallet.  

 

Vi ønsker også at det bør utvises mer fleksibilitet ved valg av gravplass for barn.  

Eksemplesvis hvis mor og far er studenter og har flyttet for en periode, men vet at de ønsker å 

bosette seg i hjemkommunen etter endt utdannelse. Det er svært kostbart å gravlegge barnet i 

en annen kommune, i tillegg kan transportkostnadene for båren bli helt uoverkommerlige for 

unge foreldre. Det samme kan også gjelde for unge i etableringsfasen, og hvor tilhørigheten til 

hjemstedet er store. Det er svært trist å måtte forlate barnet og graven i en ”midlertidig” 

bostedskommune.  

Vi mener at barn fritt bør kunne gravlegges i den kommunen foreldrene ønsker, uavhengig av 

bostedsadresse på dødstidspunktet.  
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