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HØRINGSUTTALELSE – ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV 

 

Fagforbundet teoLOgene takker for anledningen til å uttale seg om de foreslåtte endringene i 

gravferdslov og kirkelov. 

 

Våre kommentarer er som følger: 

 

1. Pkt.6.1 tilpasninger (Kirkeloven §5) 

 

Vi vil advare mot en forhåndsprosedering av arbeidsgiverlinjenes synkronisering i kirken 

gjennom å gi administrativ ledelse forrang i definisjonen av kirkelige geografiske enheter.  

 

Kirkens fundament på alle plan er teologien. Fagforbundet teoLOgene mener derfor at enhver 

kirkelig inndeling må baseres på å ha den kirkefaglige ledelsen på topp med administrativ 

ledelse som støttefunksjon. Dette må etter vår oppfatning føre til at fellesrådene tilpasses 

prostiene og ikke omvendt. Prosten må være øverste leder med kirkevergen som stab. 

 

Som følge av dette vil vi også anbefale å gå bort fra den omstendelige og blant folk flest 

uforståelige betegnelsen ”kirkelig fellesråd” og gå over til ”prostiråd” som et enklere og 

lettere kommuniserbart navn.  Dette vil dessuten stå i logisk sammenheng med og mellom 

menighetsråd/sokneråd og bispedømmeråd som vedtaksføre kirkelige organer.  

 

I byer med flere prostier og ett fellesråd bør det opprettes flere mindre fellesråd = prostiråd  

for å sikre demokratisk medvirkning i beslutningsprosessene. Oslo er et godt eksempel på en 

mastodont av et fellesråd som blir uhåndterlig, udemokratisk og fjernt fra de lokale behov. 

 

I prostier med flere fellesråd kan en sammenslåing til ett prostiråd føre til en administrativ 

rasjonalisering, bedre kompetanse og sterkere påvirkningskraft mot bevilgende myndigheter. 
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2. Pkt. 6.5 Politiattest 

 

Erfaringer fra bl.a. England viser at det er viktig å sette nasjonale standarder for hvem av 

ansatte og frivillige som må fremlegge politiattest. Det bør lages klare regler for dette for å 

forhindre at ethvert ansvarlig organ krever attest for absolutt alt. Ingen vil fremstå som 

uansvarlige i møte med pedofiliproblematikken, men klare regler vil definere det reelle behov 

og gjøre attestkravet håndterbart. 

 

 

3. Gravferdsloven  

 

Fagforbundet teoLOgene mener at det er ønskelig å myke opp bestemmelsene om 

askespredning i anonyme områder. Det er begrunnet mistanke om at slik spredning allerede 

skjer i større omfang enn antall søknader til fylkesmennene indikerer. 

 

Samtidig ønsker vi å opprettholde strenge bestemmelser for private gravsteder og oppsetting 

av minnesmerker, minneplater m.m. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for Fagforbundet teoLOgene 

 

 

Heinke Foertsch 

leder 

 

 
 

 


