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Kirkelig fellesråd for Fet og Dalen ønsker å presisere at den norske kirke er det største
trossamfunnet i Norge. Med det som bakgrunn mener fellesrådet at det er viktig å legge til
rette for og ta vare på, den norske kirkes kulturarv, tradisjoner og historie.

Når det er sagt vil kirkelig fellesråd som høringsinstans og gravferdsmyndighet ta sikte på en
positiv holdning når det gjelder å legge til rette for andre trossamfuns gravskikker.
Siden små fellesrådsområder/kommuner vil få problemer med å ha tilbud til flere forskjellige
trosretninger foreslår vi at prostiet er et utgangspunkt. Samtidig som det bør gjøres tydeligere
i loven at ikke ethvert religiøst eller livssynsbegrunnet behov alltid vil kunne innfris.
Hovedfokuset for gravferdsforvaltningen bør etter vår oppfatning være å møte den enkelte
pårørende og sørgende med en grunnleggende respekt og åpenhet.

Videre gjør vi oppmerksom på at flere former for tilrettelegging vil medføre økte kostnader
for kirkelig fellesråd. Vi viser derfor til og støtter de forhold som KA Kirkelig arbeidsgiver-
og interesseorganisasjon påpeker i sitt høringssvar.

Forslaget om at gravferdsforvaltningen skal innby tros- og livssynssamfunn som er
virksomme på stedet til et årlig møte støttes. Det bør klargjøres at enten kommunen eller
Fylkesmannen skal oppgi hvilke tros- og livssynssamfunn som omfattes av denne
bestemmelsen i den enkelte kommune.

Den norske kirkes tradisjon med en seremoniell forbønnshandling ved nye gravlunder eller
utvidelse skal kunne videreføres. Samtidig er det avgjørende at andre tros- og
livssynssamfunn gis samme likeverdige mulighet, og at det klarlegges at seremonier på
gravlunder ikke innebærer en markering av et område som kan oppfattes ekskluderende for
andre.
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Endring i § 12 — frist for gravlegging og kremasjon fra 8 til 14 dager — støttes.

Videre endringer i forslag til gravferdsloven støttes også.

Forslag til endringer i kirkeloven.

Vi har ingen merknader til forslagene om endringer knyttet til ny organisering av
prestetjenesten. Det er positivt at begrepet prestegjeld foreslås tatt ut av kirkeloven og at
prostiet blir tatt inn.
Forslaget til endring av kirkelovens § 5 støttes også — der gis departementet en utvidet adgang
til å foreta tilpasninger i bestemmelsene om kirkelig fellesråd.

Videre støttes:

forslag til harmonisering med barneloven
tilsetting i kirkerådets sekretæriat
forslaget om politiattest
forslaget om endring i § 37 når det gjelder kirkebokføring

Når det gjelder klageadgang for vedtak om avslag på innsyn og andre avgjørelser etter
offentlighetsloven, er vi enig i at det er viktig at en slik klageadgang blir nedfelt i kirkeloven i
§ 38, nytt andre og tredje punktum. Vi forslår imidlertid at Kirkerådet blir klageorgan også
for menighetsråd og kirkelig fellesråd for klager etter offentlighetsloven — at det blir opprettet
et felles kirkelig klageorgan for denne type vedtak.

Vi mener at bestemmelser i 38 om særskilte ugildhetsbestemmelser inntil videre bør
videreføres.
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