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ENDRINGER I GRAVFERDSLOVEN OG KIRKELOVEN

Ibestad menighetsråd har i møte 7. september 2010 under sak 54/2010 drøftet de
foreslåtte endringene i Gravferdsloven og Kirkeloven. Menighetsrådet har disse
merknadene:

KIRKELOVEN

§11 MENIGHETSMØTETS OPPGAVER
Det framkom i menighetsrådet den oppfatning at bortfall av deler av andre ledd vil
føre til at Menighetsmøtet blir redusert til et "supperåd". Viktige oppgaver som
økning eller redusering av prestetjenesten i soknet og økning eller redusering av
tallet på gudstjenester faller bort. Andre mente at disse bortfall i andre ledd ville
kunne bli ivaretatt ut fra tredje ledd og sikre det lokale demokrati.

GRA VFERDSLOVEN

13.09.2010

§5  VIGSLING AV KIRKEGÅRD
Det foreslås ny heading til  denne §-en - SEREMONI PÅ GRAVLUND.
Menighetsrådet er av den oppfatning at VIGSLING er noe mer enn en SEREMONI.
Derfor vil det ikke være riktig med den foreslåtte headingen. Vi foreslår at den
nye headingen til denne § blir VIGSLING ELLER ANNEN RITUELL SEREMONI.

§10 KREMASJON
Tredje ledd er foreslått endret slik at kremasjon skal skje "... senest 14 dager
etter dødsfallet".Av hensyn til kjøleromskapasitet og andre forhold bør 8-
dagersregelen opprettholdes.

§12 FRIST FOR GRAVLEGGING
Menighetsrådet ønsker å opprettholde 8-dagersregelen, og at gravlegging ut over
den fortsatt skal være unntak. Dersom det er konkrete behov hos familien for
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lengre frist enn 8 dager, må det fortsatt vcere mulig for kirkevergen å innvilge
dispensasjon. Ved å utvide antall dager fra 8 til 14, vil det kunne medføre
praktiske utfordringer vedr. kapasitet ved bårerom/kjølerom.

§5 RETT TIL  GRAV
Menighetsrådet er enig i at det innføres betalingsplikt for hjemkommunen for
tilrettelagt grav, men vi er ikke enig i at det i lovteksten skal stå at "kostnadene
dekkes av kirkelig fellesråd". bet skulle ikke vcere noen grunn til at disse
kostnadene skulle gå direkte til kommuneadministrasjonen i hjemkommunen i
stedet for at fellesrådet skal "legge ut for" kommunen. bet er viktig at loven
presiserer kommunens ansvar for dette.

Med vennlig hilsen
For Ibestad menigh tsråd

Harr H. Jen en
ieder


