
lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet 

Kirkeavdelingen 

Postboks 8004 Dep. 

0030 OSLO 

 

 
 
 

  

 

 

 

DERES REF VÅR REF DATO 

 10-01305-3. 15.9.2010 

 

Høring – endringer i gravferdslov og kirkelov – innspill fra IMDi  

Det vises til høringsbrev om endringer i gravferdslov og kirkelov datert 30.6.10. 

Spesielt når det gjelder dødsritualer er det viktig at det offentlige tjenestetilbudet er 

så godt som mulig. Døden er sterkt ritualisert innen alle tros- og livssynstradisjoner. 

I Norge forvaltes mange av disse tradisjonene av den avdødes nære familie eller 

tros- og livssynssamfunn. Måten ritene praktiseres på i Norge er ikke bare betinget 

av religiøs tradisjon, men også den historiske og kulturelle konteksten disse ritene 

skal utføres i. I Norge utgjør en norsk-luthersk gravferdsnorm og praksis en viktig 

kulturell betingelse for mange av de nye tros- og livssynssamfunnene i Norge.  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) støtter i hovedsak de foreslåtte 

endringer i gravferdsloven. IMDi ser det som positivt at lovforslaget tar hensyn til at 

et økende mangfold i samfunnet som krever at det offentlige tilpasser sine tjenester 

til hele befolkningen. Det er derfor positivt at det foreslås styrking av muligheter for 

tilrettelegging av graver og også at det foreslås å innføre en livssynsnøytral 

begrepsbruk.   

Når det gjelder forslaget til ny gravferdslov § 5 støtter IMDi forslaget om at alle tros- 

og livssynssamfunn som er virksomme på stedet gis anledning til å gjennomføre en 

seremoni når en ny gravlund skal tas i bruk. Enkelte trossamfunn vil ikke registrere 

seg av ideologiske og/eller religiøse grunner og det er viktig at disse ikke utelates fra 

tjenestetilbudet. Videre er det en viktig presisering i forslaget at en slik seremoni ikke 

skal være krenkende eller sårende for andre tros- eller livssynssamfunn som 

gravlegger sine medlemmer på den samme gravlunden.  

Når det gjelder forslaget til endring i gravferdslovens § 23 støtter i utgangspunktet 

IMDi forslaget, med den begrunnelse at det er viktig å høre innbyggerne i saker som 

angår dem. Imidlertid er de religionene som er representert i Norge ingen heterogene 
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størrelser. Mangfoldet er stort, også innen de enkelte religioner. Vi anbefaler derfor at 

det i tillegg til den lovfestede dialogen (gravferdslovens § 23) legges opp til en 

tettere dialog lokalt med det enkelte trossamfunn eller den enkelte menighet.   
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