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Hol kirkelige fellesråd har drøftet forslag til endringer i gravferdslov og kirkelov og har
følgende kommentarer:

Forslaget om å endre fristen på gravlegging fra innen 8 dager til innen 14 dagerer vi i
mot. Begrunnelsen for at en ønsker dette er ensidig knyttet til hensynet til pårørende
som kan ha problemer med å komme seg hjem fra ferie eller reiser. Det kan nok i
enkelte tilfeller være problematisk, og vi har hatt noen ganske få slike tilfeller. Men det
har latt seg løse ved å gjøre bruk av unntaksregelen, noe loven åpner for også er i
dag.
Vårt Land hadde nylig en reportasje fra Sverige der gjennomsnittstiden fra død til
gravlegging er 23 dager, i Stockholm 25 dager. Folk har ikke tid til å gravlegge sine
slektninger. De er opptatt med så mange andre ting. Dette er tendenser vi må unngå
å få i Norge. I Sverige ser myndighetene nå til Norge og våre bestemmelser.

Det er uverdig å la døde personer ligge så lenge. Ved å utvide tiden vi har i dag med
nesten det dobbelte signaliseres det at det ikke er, eller har vært så farlig med 8-
dagers fristen.

Også for sorgprosessen mener vi det er viktig at fristen ikke forlenges.

I utredningen heter det at 14 dagers fristen kun skal gjelde der båren kan plasseres i
kjølerom. Dette vil medføre store kostnader i form av ekstra bårekjøring eller
installering av kjøling ved alle bårehus (det kan ikke la seg gjøre alle steder uten
utvidelser/påbygg). Det er jo ikke slik at prosessen stopper opp fordi den døde
oppbevares i kjølerom. Vi opplever stadig oftere at for noen skjer prosessen svært
fort, selv i kjølerom.

Å forlenge fristen til 14 dager er uetisk, både ut fra hensynet til avdøde og til de som
skal drifte gravferdene og det er heller ikke gunstig for pårørendes sorgprosess.
Dagens ordning må gjelde. I tilfeller hvor det ikke er mulig eller svært vanskelig for
nære pårørende å få avviklet gravferden innen fristen, eller det er fysisk vanskelig pga
klimatiske forhold eller helligdager, gis det anledning til utsettelse.



Økonomi gravferdsdriften.
Det legges opp til at det fortsatt er fellesrådene som skal ha forvaltningsansvaret for
gravlundene og kommunen det økonomiske ansvaret. Fellesrådets rammeoverføring
skal dekke det det koster å drive gravferdsvirksomhet på vegne av storsamfunnet for
alle mennesker uansett tro og livssyn.
Det føles uriktig at dette skal ligge innenfor fellesrådets rammeoverføring som hvert år
blir mindre og mindre. Gravferdene må gjennomføres. Det er ikke et sted det kan
kuttes. Vi kan redusere vedlikeholdet (gressklipping) som fellesrådet i dag har høy
standard på, noe som vi får gode tilbakemeldinger på. Men det er opplagt at vi ikke
kan opprettholde nivået om nedgangen i overføring fortsetter, slik som til nå.

Fellesrådet vil ellers bemerke at det er viktig at også de som tilhører Den norske kirke
blir tatt hensyn til i de endringer som gjøres.

Kirkeverge vil ellers bemerke den korte høringsfristen. Høringsnotatet ble mottatt på kontoret
her 14. juli, dvs. midt i ferietiden. Dette gjentar seg igjen og igjen i kirken; høringsfrister så
korte at det er umulig å få arbeidet grundig nok med sakene. Dette er et demokratisk problem.

Med vennlig hilsen
HOL KIRKELIGE FELLESRÅD
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