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Høringsnotat av juni 2010 frå Fornyings-, administrasjons- 

og kirkedepartementet ”Forslag om endringer i 

gravferdsloven og kirkeloven”, er på 39 sider og er    

    tilgjengeleg på www.regjeringen.no/fad 

SAKSUTGREIING:   

 

Ved handsaminga av St. melding nr.17 (2007-2008) ”Staten og Den Norske kyrkje” vart det 

varsla ein gjennomgang av gravferdslova. Føremålet for høyringa er ei betre tilrettelegging 

ved gravferder for religiøse og livssynsmessige minoritetar. 

 

Hovudinnhaldet i lovforslaga er: 

 Gravlegging skal skje med respekt for avdøde sin religion og livssyn. 

 Større høve for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav. 

 Trus- og livssynssamfunn vert likestilte til å gjennomføre seremoniar ved opning av 

            ny gravlund/gravfelt.     

 Bruk av gravferdslova sitt namn og skjøn vert livssynsnøytral. 

 Etablering av eit kontaktforum i kommunane vedrørande gravferd for dei ulike trus- 

            og livssynssamfunn.         

 

I høyringsforlaget vert det i tillegg teke opp andre endringar av gravferdslova og kyrkjelova, 

m.a. framlegg om ein ny heimel for å innhente politiattest for tilsette og friviljuge i DNK. 

 

 

Departementet ber om høyringsinstansane sitt syn på vurderingane og forslaga som kjem fram 

i høyringsnotatet. I tillegg ynskjer dei ei vurdering av om høyringa bør leggast fram for andre 

enn dei organ og organisasjonar som ikkje er oppførte på høyringslista. 

Høyringsfristen for høyringsnotatet er sett til 15. september. 

 



 

TILRÅDING TIL VEDTAK: 

 

ENDRINGAR I GRAVFERDSLOVA: 
 

Departementet sitt framlegg til endring av gravferdslova § 23 Forvaltningsansvar nytt 3. ledd skal 

lyde: 
Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen innbyr minst en gang i året de tros- og 

livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og 

livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av gravferdslova § 23 Forvaltningsansvar nytt 3. ledd skal 
lyde: 
Dersom ein eller fleire av dei trus- og livssynssamfunn som er virksomme i kommunen  
ynskjer å drøfte korleis trus- og livssynsamfunna sine behov kan ivaretakast, vil den som har 
forvaltningsansvaret for gravlegginga i kommunen på førespurnad vere pliktig til å leggje til 
rette for dette. 
 

Det er så store variasjonar frå kommune til kommune på dette området at det er lokalt behov 

som må avgjere om det er aktuelt å ha møte og talet på møte i året. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av gravferdslova § 1 Hvor gravlegging skal skje 
Overskriften skal lyde:  

 

Nytt første ledd skal lyde: 

  
Grunnleggende bestemmelser  

 

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 

 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av gravferdslova § 1: 
 
Grunnleggende bestemmelser  
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 
 

Ovannemnde er ein naturleg konsekvens av at den som har fått forvaltningsansvaret for 

gravlegging ikkje utfører denne oppgåva på vegne av eit trussamfunn, men på vegne av alle 

innbyggjarane uavhengig av religion og livssyn. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6. Rett til grav  

Andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:  

 

Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige 

(minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i hjemkommunen når denne ikke selv 
har et slikt tilbud. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6. Rett til grav  
Andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:  



Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og 
livssynsmessige (minoritetar sine) behov, dekkes kostnadene av kyrkjeleg fellesråd i 
bustadkommunen når denne ikkje sjølv har eit slikt tilbod. Kyrkjeleg fellesråd får refundert 
sine utgifter frå kommunen etter regning. 
 

Kyrkjeleg fellesråd utfører gravlegging på vegne av samfunnet. Ovannemnde utgifter er 

vanskeleg å kunne kalkulere p.g.a. talet på personar det kan vere aktuelt for. Derfor vil det 

mest naturleg vere at utgiftene vert refundert av kommunen i samsvar med dei utlegga 

fellesrådet reelt har. 

Dersom det vert endring av gravferdslovens § 6, må det avklarast kven som er ansvarleg for 

eventuell kostnad vedrørande transport av avdøde frå bustadkommunen til der gravlegginga 

skal finne stad. 

Ved ei eventuell endring må det også avklarast om pårørande fritt kan velje kvar avdøde skal 

gravleggjast, når ikkje kommunen har oppfylt krava til gravplass for religiøse og 

livssynsmessige minoritetar sine behov.   

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdslovens tittel og diverse bestemmelser: 

 

Tittel på lova skal lyde: 
Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)  

 

I følgende bestemmelser skal uttrykket kirkegård endres til gravlund:  

 
1.  Overskrift kapittel 1  

2.  § 1 første, andre og tredje ledd  

3.  Overskrift § 2  
4.   § 2 første og andre ledd  

5.   § 3 første og andre ledd  

6.   Overskrift § 4  
7.   § 4 første og tredje ledd.  

8.   Overskrift § 5  

9.  § 5  

10.  § 6 første og andre ledd  
11.  § 7 første ledd  

12.  Overskrift § 8  

13.  § 8 første ledd.  
14.  § 10 sjuende ledd (kirkegårdsmyndigheten erstattes med gravlundsmyndigheten)  

15.   § 14 første og andre ledd  

16.  § 18 andre og tredje ledd  
17.   § 21 første ledd  

18.   § 22  

19.  § 25 andre ledd  

 
§ 2. Krav til gravlund  

 

Første ledd andre punktum oppheves. 

 

 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdslovens tittel og diverse bestemmelser: 
 
I følgende bestemmelser skal uttrykket kirkegård endres til gravplass:  
 



1.  Overskrift kapittel 1  
2.  § 1 første, andre og tredje ledd  
3. Overskrift § 2  
4. § 2 første og andre ledd  
5. § 3 første og andre ledd  
6.  Overskrift § 4  
7.  § 4 første og tredje ledd.  
8.  Overskrift § 5  
9.  § 5  
10.  § 6 første og andre ledd  
11. § 7 første ledd  
12.  Overskrift § 8  
13. § 8 første ledd.  
14. § 10 sjuende ledd (kirkegårdsmyndigheten erstattes med gravplassmyndigheten)  
15.  § 14 første og tredje ledd * 
16.  § 18 andre og tredje ledd  
17.  § 21 første ledd  
18.  § 22  
19.  § 25 andre ledd  
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Ovannemnde endringar er gjort med bakgrunn i at gravplassane er offentlege og skal nyttast 

av alle. Det er derfor er naturleg å nytte gravlund som er ein nøytral nemning.  

*  
Når det gjeld punkt nr. 15  § 14 står det i høyringsnotatet første og andre ledd. Dette må slik 
vi tolkar det vere § 14, første og tredje ledd. 
 

§ 2. Krav til gravplass  
Første ledd andre punktum oppheves. 
 

Etter gravferdslova § 2 første ledd andre punktum skal kyrkjegård i alminnelighet anlegges i 

hvert sokn og nærheten av kirke. Når ein fjernar denne delen av § 2 vil dette ha lite å sei 

praktisk av di det dei seinare åra har vore lite vektlagt.      
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 5. Vigsling av gravlund  

Overskriften skal lyde:  

 
Seremoni på gravlund 

 

§ 5 skal lyde:  

Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre en 
seremoni når en ny gravlund tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller gjennomføres slik 

at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller 

livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme gravlunden. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 5. Seremoni på gravplass 
 
§ 5 skal lyde:  
Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre en 
seremoni når en ny gravplass tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller 



gjennomføres slik at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for 
de andre tros- eller livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme 
gravplassen. 
 

 

Ovannemnde endringar er gjort med bakgrunn i at gravplassane er offentlege og at dei såleis 

gjeld for alle innbyggjarane uavhengig av tru og livssyn.  

 

 

Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven §§ 10, 12 og 13  
 
§ 10. Kremasjon  

Nåværende tredje ledd blir andre ledd og skal lyde:  

Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 14 dager etter dødsfallet.  

 
§ 12. Frist for gravlegging  

Første ledd skal lyde:  

Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 14 dager etter dødsfallet.  
 

§ 13. Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging.  

§ 13 skal lyde:  

Fristene i § 10 andre ledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar med 
bestemmelsene i lov 9. februar 1973 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m., 

eller det er besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.  

Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 andre ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende 
grunner for det.  

Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal kirkelig fellesråd forkorte fristene i § 10 

andre ledd og § 12.  
Fellesrådets avgjørelse etter denne paragraf kan ikke påklages. 

 

 
 
 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven §§ 10, 12 og 13: 
 
§ 10. Kremasjon  
Nåværende tredje ledd blir andre ledd og skal lyde:  
Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 8 dager etter dødsfallet. 
 
§ 12. Frist for gravlegging  
Første ledd skal lyde:  
Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 8 dager etter dødsfallet.  
 
§ 13. Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging.  
§ 13 skal lyde:  
Fristene i § 10 andre ledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar med 
bestemmelsene i lov 9. februar 1973 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av 
lik m.m., eller det er besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 
228.  



Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 andre ledd og § 12 dersom det foreligger 
tungtveiende grunner for det.  
Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal kirkelig fellesråd forkorte fristene i 
§ 10 andre ledd og § 12.  
Fellesrådets avgjørelse etter denne paragraf kan ikke påklages. 
 
Framlegg frå kyrkjeverja er likelydande med det som står i lova slik den er. På små plassar er 

det ofte vanskeleg med kjølerom og i ein kommune som vår er det mange gravferder fordi vi 

har ein høg gjennomsnittsalder. Det er betre å behalde 8 dagers regelen og heller gje dei 

lenger tid om det føreligg spesielle grunnar. 

Ved utviding av fristane kan ein lettare få ein ”opphoping” av kister, og det kan bli vanskeleg 

å få gravferdene gjennomført på ein god måte.  

 

Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 4 Anlegg m.v. av gravlund og 

krematorium.  
 

Første ledd skal lyde:  
Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravlund og bygninger på gravlund 

kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. 

Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.  
Tredje ledd oppheves. 

 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven §4. Anlegg m.v. av gravplass og 
krematorium.  
Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på 
gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra 
bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.  
Tredje ledd oppheves. 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Med bakgrunn i at kommunen er ansvarleg for utgiftene knytt til gravplassen er det også 

naturleg at dei også har mynde i desse sakene. Med ei utvikling der gravplassar sjeldnare vert 

lagt til kvart sokn, samt at kyrkjeleg fellesråd ivaretar gravferdsmynde på vegne av heile 

lokalsamfunnet er det naturleg at tredje ledd vert oppheva.  

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6 Rett til grav  
Første ledd skal lyde: 

Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravlunden her. 

Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.  

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven §6 : 
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på 
gravplassen her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i 
kommunen.  
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Endringa er ei 

naturleg likestilling av mor og far sine rettar for felles barn.  

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 9   

 



§ 9. Hvem som sørger for gravferden  

Andre ledd siste punktum skal lyde:  

Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende 
samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 9: 
 
§ 9. Hvem som sørger for gravferden  
Andre ledd siste punktum skal lyde:  
Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i 
ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 
 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Endringa av lova på 

dette området er ein konsekvens av utviklinga som har vore i samfunnet på dette området. 
 

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 10. Kremasjon 

Første og andre ledd slås sammen til nytt første ledd og skal lyde: 

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. 

 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven  § 10. Kremasjon: 
Første og andre ledd slås sammen til nytt første ledd og skal lyde: 
Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. 
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Personar har med 

heimel i § 9 1. ledd framleis høve til å fatte bindande vedtak om kremasjon 
 
Ny § 23a skal lyde:  

Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig skal være 

fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier.  
Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, Departementet 

sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 23a. Krigsgraver m.v.  

krigsgravlunder og krigsminnesmerker. 

 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 23a. Krigsgraver m.v.: 
Ny § 23a skal lyde:  
Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig 
skal være fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som 
deres egenart tilsier.  
Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, 
krigsgravlunder og krigsminnesmerker. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

  

 

ENDRINGAR I KYRKJELOVA: 
 
Forslag til endringer i kirkeloven vedrørende prestegjeld  

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 2. Kirkelig inndeling  



Første ledd tredje punktum skal lyde:  

 

Hvert sokn hører til ett prosti.  
Fjerde punktum oppheves.  

Andre ledd første punktum skal lyde:  

Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme fastsettes av 
Kongen. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 2: 
Hvert sokn hører til ett prosti.  
Fjerde punktum oppheves.  
Andre ledd første punktum skal lyde:  
Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme fastsettes 
av Kongen. 
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Begrepet prestegjeld 

har i dag ikkje anna funksjon enn nevninga på presten sitt tjenestedistrikt. Endringa medfører 

at dei prestestillingane som framleis har hatt eit prestegjeld som tjenestedistrikt vil få prostiet 

som tjenestedistrikt. 

 

 

 

 

 
 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 5. Soknets organer  
 

Tredje ledd skal lyde:  

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune, og i kommuner med særlig mange sokn, kan 
departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.  

 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 5. Soknets organer: 
Tredje ledd skal lyde:  

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune, og i kommuner med særlig mange 
sokn, kan departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.  
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 6. Menighetsrådets sammensetning  

Femte ledd skal lyde:  

Biskopen bestemmer hvilken prest som skal være medlem av menighetsrådet. Biskopen fordeler 

prestene innenfor tjenestedistriktet slik at hvert menighetsråd får en prest til medlem. Biskopen 
bestemmer også hvordan prestene skal være varamedlemmer for hverandre. 

 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 6. Menighetsrådets sammensetning: 
 
Femte ledd skal lyde:  
Biskopen bestemmer hvilken prest som skal være medlem av menighetsrådet. Biskopen 
fordeler prestene innenfor tjenestedistriktet slik at hvert menighetsråd får en prest til 



medlem. Biskopen bestemmer også hvordan prestene skal være varamedlemmer for 
hverandre. 
 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg.  

 

Endringane i kyrkjelova §§ 2, 5 og 9 der begrepet prestegjeld vert utelate eller erstatta med 

prosti vil endringane i all hovudsak vera utan innhaldsmessig verdi. 

 
 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 9. Menighetsrådets oppgaver  

Femte ledd oppheves.  

Nåværende sjette til niende ledd blir femte til åttende ledd. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 9. Menighetsrådets oppgaver: 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 9. Menighetsrådets oppgaver  
Femte ledd oppheves.  
Nåværende sjette til niende ledd blir femte til åttende ledd. 
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Denne endringa er 

naturleg konsekvens av omorganiseringa av prestetenesta og at administrasjon av prestane er 

lagt til prosten. 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 11. Menighetsmøtets oppgaver  

Andre ledd skal lyde:  
Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om 

oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for 

sokn. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 11 Menighetsmøtets oppgaver  
Andre ledd skal lyde:  
Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å 
uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre 
endringer i grensene for sokn. 
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Ovannemnde 

endring inneber ein reduksjon i soknemøte sin rettar i høve til dagens lovgjeving. Endringane 

av litra som omhandlar oppføring av krematorium og nedlegging av kyrkjegard må sjåast i 

samanheng med endringane av gravferdslova sin § 4. Når det gjeld dei andre endringane er 

det gjort for å styrke at soknet sine interesser skal ivaretakast av dei valde organa som er 

sokneråd og fellesråd. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 3. Tilhørighet og medlemskap  

Nr. 4 andre ledd siste punktum oppheves. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 3. Tilhørighet og medlemskap  
Nr. 4 andre ledd siste punktum oppheves. 
 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg og vert ei 

harmonisering med barnelova som m.a. seier at ”når barnet har fylt 12 år skal det leggjast stor 

vekt på kva barnet meiner”. 



 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 25. Kirkerådet.  
 

Tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
Tilsettingsmyndighet kan delegeres til et tilsettingsråd.  

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 25. Kirkerådet 
Tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
Tilsettingsmyndighet kan delegeres til et tilsettingsråd.  
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Ovannemnde er ei 

avklaring av at Kirkerådet har heimel til å fastsetje at tenestemenn under rådet skal tilsettast 

av eit tilsettingsråd. Ovannemnde kjem som eit resultat av at talet på tilsette har auka 

vesentleg siste åra.  
 

 

 

 

 

 

 

Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 2. ledd 

Krav om medlemskap m.v.  
Overskrift skal lyde: Krav om medlemskap m.v.  

Nytt andre ledd skal lyde:  

Det kan utstedes barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 39 til bruk for lovbestemte organer i 
Den norske kirke for person som lønnet eller ulønnet skal ansettes, utføre oppgaver eller inneha 

tillitsverv der vedkommende vil ha ansvar for eller være i kontakt med mindreårige.  

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 2. ledd 
Krav om medlemskap m.v.  
Overskrift skal lyde: Krav om medlemskap m.v.  
Nytt andre ledd skal lyde:  
Det kan utstedes barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 39 til bruk for lovbestemte 
organer i Den norske kirke for person som lønnet eller ulønnet skal ansettes, utføre 
oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha ansvar for eller være i kontakt med 
mindreårige.  

 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Det har til no ikkje 

vore heimel for å kunne krevje politiattest innanfor DNK. (Unnateke for m.a. 

menighetsbarnehage.)  

Vern og tillitsomsyn for mindreårige må vektleggast og dette er grunngjevinga for at det til 

bruk for lovbestemte organ i DNK skal kunne utstedast politiattest ved tilsetting, eller 

engasjement av ein person for utføring av friviljuge oppgåver eller der ein innehar ulike 

tillitsverv. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 1. ledd 

Krav om medlemskap m.v.  
Første ledd skal lyde:  



Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan dispensere fra 

kravet når særlige grunner tilsier det. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 1. ledd 
Krav om medlemskap m.v.  
Første ledd skal lyde:  
Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan 
dispensere fra kravet når særlige grunner tilsier det. 
 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Med bakgrunn i at 

det er vedteke eit skilje mellom kyrkja og staten, er det naturlege at det ikkje bør vere krav 

ved ein offentleg institusjon at ein må vere medlem av DNK. 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 37 Kirkebokføring  
Nytt andre ledd skal lyde:  

Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet inntas i 

medlemsregister for Den norske kirke, jf. § 3 nr. 10. 

 

 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 37 Kirkebokføring  
Nytt andre ledd skal lyde:  
Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet 
inntas i medlemsregister for Den norske kirke, jf. § 3 nr. 10. 
 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Med denne 

endringa legg departementet til rette for at registrering av kyrkjelege handlingar skal kunne 

skje elektronisk. Dagens ordning har manuell kyrkjebokføring i tillegg til at mykje også vert 

registrert elektronisk. 

 

Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 
Andre ledd nytt andre og tredje punktum skal lyde:  

Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan 

påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av 

bispedømmerådet, kan påklages til Kirkerådet. 

 
Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 
Andre ledd nytt andre og tredje punktum skal lyde:  
Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan 
påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av 
bispedømmerådet, kan påklages til Kirkerådet. 
 
Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Med dagens lovgjeving fins er det ikkje bestemmelsar som gjev høve til at vedtak om t.d. 

avslag på innsyn kan påklagast. Med denne endringa av kyrkjelova vil lovbestemte kyrkjelege 

organ sine vedtak kunne påklagast. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova §38 Saksbehandlingsreglar 

Tredje ledd bokstav b skal lyde 



Personer med soknet som arbeidsgiver og som i egenskap av tilsatt har medvirket ved tilretteleggelsen 

av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som ugild 

når saken behandles i organ for soknet. 

 

Kyrkjeverja sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 
Tredje ledd bokstav b skal lyde 
Personer med soknet som arbeidsgiver og som i egenskap av tilsatt har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 
skal alltid anses som ugild når saken behandles i organ for soknet. 
 

Kyrkjeverja sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Endringa som er føretatt her er primært av lovteknisk karakter og inneber ingen 

realitetsendring. 

 

 

 

 

KYRKJELEG FELLESRÅD SITT VEDTAK: 

 
Fellesrådet ynskjer at Stiftelsen Areopagos vert oppført på høyringslista. 

 

 

ENDRINGAR I GRAVFERDSLOVA: 
 

Departementet sitt framlegg til endring av gravferdslova § 23 Forvaltningsansvar nytt 3. ledd skal 

lyde: 
Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen innbyr minst en gang i året de tros- og 

livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og 

livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. 

 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av gravferdslova § 23 Forvaltningsansvar nytt 3. ledd 
skal lyde: 
Dersom ein eller fleire av dei trus- og livssynssamfunn som er virksomme i kommunen  
ynskjer å drøfte korleis trus- og livssynsamfunna sine behov kan ivaretakast, vil den som 
har forvaltningsansvaret for gravlegginga i kommunen på førespurnad vere pliktig til å 
leggje til rette for dette. 
 

Det er så store variasjonar frå kommune til kommune på dette området at det er lokalt behov 

som må avgjere om det er aktuelt å ha møte og talet på møte i året. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av gravferdslova § 1 Hvor gravlegging skal skje 

Overskriften skal lyde:  

 
Nytt første ledd skal lyde: 

  

Grunnleggende bestemmelser  
 

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 



 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av gravferdslova § 1: 
Grunnleggende bestemmelser  
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 
 

Ovannemnde er ein naturleg konsekvens av at den som har fått forvaltningsansvaret for 

gravlegging ikkje utfører denne oppgåva på vegne av eit trussamfunn, men på vegne av alle 

innbyggjarane uavhengig av religion og livssyn. 

 

 

 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6. Rett til grav  

Andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:  

Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige 
(minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i hjemkommunen når denne ikke selv 

har et slikt tilbud. 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6. Rett til grav  
Andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:  
Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og 
livssynsmessige (minoritetar sine) behov, dekkes kostnadene av kyrkjeleg fellesråd i 
bustadkommunen når denne ikkje sjølv har eit slikt tilbod. Kyrkjeleg fellesråd får refundert 
sine utgifter frå kommunen etter regning. 
 

Kyrkjeleg fellesråd utfører gravlegging på vegne av samfunnet. Ovannemnde utgifter er 

vanskeleg å kunne kalkulere p.g.a. talet på personar det kan vere aktuelt for. Derfor vil det 

vere mest naturleg at utgiftene vert refundert av kommunen i samsvar med dei utlegga 

fellesrådet reelt har. 

Dersom det vert endring av gravferdslovens § 6, må det avklarast kven som er ansvarleg for 

eventuell kostnad vedrørande transport av avdøde frå bustadkommunen til der gravlegginga 

skal finne stad. 

Ved ei eventuell endring må det også avklarast om pårørande fritt kan velje kvar avdøde skal 

gravleggjast, når ikkje kommunen har oppfylt krava til gravplass for religiøse og 

livssynsmessige minoritetar sine behov.   

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdslovens tittel og diverse bestemmelser: 

 
Tittel på lova skal lyde: 

Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)  

 
I følgende bestemmelser skal uttrykket kirkegård endres til gravlund:  

 

1.  Overskrift kapittel 1  

2.  § 1 første, andre og tredje ledd  
3.  Overskrift § 2  

4.   § 2 første og andre ledd  

5.   § 3 første og andre ledd  
6.   Overskrift § 4  



7.   § 4 første og tredje ledd.  

8.   Overskrift § 5  

9.  § 5  
10.  § 6 første og andre ledd  

11.  § 7 første ledd  

12.  Overskrift § 8  
13.  § 8 første ledd.  

14.  § 10 sjuende ledd (kirkegårdsmyndigheten erstattes med gravlundsmyndigheten)  

15.   § 14 første og andre ledd  

16.  § 18 andre og tredje ledd  
17.   § 21 første ledd  

18.   § 22  

19.  § 25 andre ledd  
 

§ 2. Krav til gravlund  

 
Første ledd andre punktum oppheves. 

 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdslovens tittel og diverse bestemmelser: 
 
I følgende bestemmelser skal uttrykket kirkegård endres til gravplass:  
 
1.  Overskrift kapittel 1  
2.  § 1 første, andre og tredje ledd  
3. Overskrift § 2  
4. § 2 første og andre ledd  
5. § 3 første og andre ledd  
6.  Overskrift § 4  
7.  § 4 første og tredje ledd.  
8.  Overskrift § 5  
9.  § 5  
10.  § 6 første og andre ledd  
11. § 7 første ledd  
12.  Overskrift § 8  
13. § 8 første ledd.  
14. § 10 sjuende ledd (kirkegårdsmyndigheten erstattes med gravplassmyndigheten)  
15.  § 14 første og tredje ledd * 
16.  § 18 andre og tredje ledd  
17.  § 21 første ledd  
18.  § 22  
19.  § 25 andre ledd  
 
Fellesrådet sitt framlegg er at det skal brukast gravplass i staden for kirkegård. 

Ovannemnde endringar er gjort med bakgrunn i at gravplassane er offentlege og skal nyttast 

av alle. Det er derfor  naturleg å nytte gravlund som er ein nøytral nemning.  

 
* 
Når det gjeld punkt nr. 15 § 14 står det i høyringsnotatet første og andre ledd. Dette må 
slik vi tolkar det vere § 14, første og tredje ledd. 



 

§ 2. Krav til gravplass  
Første ledd andre punktum oppheves. 
 

Etter gravferdslova § 2 første ledd andre punktum skal ”kirkegård i alminnelighet anlegges i 

hvert sokn og i nærheten av kirke”. Når ein fjernar denne delen av § 2 vil dette ha lite å seie 

praktisk av di det dei seinare åra har vore lite vektlagt.      

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 5. Vigsling av gravlund  
Overskriften skal lyde:  

 
Seremoni på gravlund 

 
§ 5 skal lyde:  

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

seremoni når en ny gravlund tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller gjennomføres slik 

at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller 
livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme gravlunden. 

 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 5. Seremoni på gravplass  
 
§ 5 skal lyde:  
Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre 
en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller 
gjennomføres slik at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt 
for de andre tros- eller livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den 
samme gravplassen. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Ovannemnde endringar er gjort med bakgrunn i at gravplassane er offentlege og at dei såleis 

gjeld for alle innbyggjarane uavhengig av tru og livssyn.  

 

 

Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven §§ 10, 12 og 13  
 

§ 10. Kremasjon  
Nåværende tredje ledd blir andre ledd og skal lyde:  

Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 14 dager etter dødsfallet.  

 
§ 12. Frist for gravlegging  

Første ledd skal lyde:  

Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 14 dager etter dødsfallet.  

 
§ 13. Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging.  

§ 13 skal lyde:  

Fristene i § 10 andre ledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar med 
bestemmelsene i lov 9. februar 1973 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m., 

eller det er besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.  

Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 andre ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende 
grunner for det.  



Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal kirkelig fellesråd forkorte fristene i § 10 

andre ledd og § 12.  

Fellesrådets avgjørelse etter denne paragraf kan ikke påklages. 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven §§ 10, 12 og 13: 
 
§ 10. Kremasjon  
Nåværende tredje ledd blir andre ledd og skal lyde:  
Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 8 dager etter dødsfallet.  
 
§ 12. Frist for gravlegging  
Første ledd skal lyde:  
Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 8 dager etter dødsfallet.  
 
§ 13. Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging.  
§ 13 skal lyde:  
Fristene i § 10 andre ledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar 
med bestemmelsene i lov 9. februar 1973 om transplantasjon, sykehusobduksjon og 
avgivelse av lik m.m., eller det er besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av 
straffeprosessloven § 228.  
Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 andre ledd og § 12 dersom det foreligger 
tungtveiende grunner for det.  
Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal kirkelig fellesråd forkorte 
fristene i § 10 andre ledd og § 12.  
Fellesrådets avgjørelse etter denne paragraf kan ikke påklages. 
 
Framlegg frå fellesrådet er likelydande med det som står i lova slik den er i dag. På små 

plassar er det ofte vanskeleg med kjølerom og i ein kommune som vår er ddet mange 

gravferder fordi vi har ein høg gjennomsnittsalder. Det er betre å behalde 8 dagars regelen og 

heller gje dei lenger tid om det føreligg spesielle grunnar.  

Ved utviding av fristane kan ein lettare få ein ”opphoping” av kister og det kan bli vanskeleg 

å få gravferdene gjennomført på ein god måte.  

 

Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 4 Anlegg m.v. av gravlund og 

krematorium.  
 

Første ledd skal lyde:  
Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravlund og bygninger på gravlund 

kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. 

Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.  

Tredje ledd oppheves. 

 

 
 
 
 
Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 4. Anlegg m.v. av gravplass og 
krematorium.  



Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på 
gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra 
bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.  
Tredje ledd oppheves. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Med bakgrunn i at kommunen er ansvarleg for utgiftene knytt til gravplassen er det også 

naturleg at dei også har mynde i desse sakene. Med ei utvikling der gravplassar sjeldnare vert 

lagt til kvart sokn, samt at kyrkjeleg fellesråd ivaretar gravferdsmynde på vegne av heile 

lokalsamfunnet er det naturleg at tredje ledd vert oppheva.  

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6 Rett til grav  

Første ledd skal lyde: 
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravlunden her. 

Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.  

 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 6 : 
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på 
gravlunden her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i 
kommunen.  
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Endringa er ei 

naturleg likestilling av mor og far sine rettar for felles barn.  

 
 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 9   

 
§ 9. Hvem som sørger for gravferden  

Andre ledd siste punktum skal lyde:  

Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende 
samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 

 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 9: 
 
§ 9. Hvem som sørger for gravferden  
Andre ledd siste punktum skal lyde:  
Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i 
ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Endringa av lova på 

dette området er ein konsekvens av utviklinga som har vore i samfunnet. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 10. Kremasjon 
Første og andre ledd slås sammen til nytt første ledd og skal lyde: 

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven  § 10. Kremasjon: 



Første og andre ledd slås sammen til nytt første ledd og skal lyde: 
Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. 
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Personar har med 

heimel i § 9, 1. ledd framleis høve til å fatte bindande vedtak om kremasjon 

 
Departementet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 23a. Krigsgraver m.v.  

Ny § 23a skal lyde:  

Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig skal være 
fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier.  

Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravlunder 

og krigsminnesmerker. 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring i gravferdsloven § 23a. Krigsgraver m.v.: 
Ny § 23a skal lyde:  
Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre 
verdenskrig skal være fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den 
verdighet som deres egenart tilsier.  
Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, 
krigsgravlunder og krigsminnesmerker. 

 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

  

 

ENDRINGAR I KYRKJELOVA: 
 
Forslag til endringer i kirkeloven vedrørende prestegjeld  

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 2. Kirkelig inndeling  

Første ledd tredje punktum skal lyde:  
 

Hvert sokn hører til ett prosti.  

Fjerde punktum oppheves.  
Andre ledd første punktum skal lyde:  

Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme fastsettes av 

Kongen. 

 

 
 
 
 
 
Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 2: 
Hvert sokn hører til ett prosti.  
Fjerde punktum oppheves.  
Andre ledd første punktum skal lyde:  
Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme fastsettes 
av Kongen. 
 



Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg.  
 
 

Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 5. Soknets organer  
 

Tredje ledd skal lyde:  

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune, og i kommuner med særlig mange sokn, kan 
departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.  

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 5. Soknets organer : 
Tredje ledd skal lyde:  

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune, og i kommuner med særlig mange 
sokn, kan departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.  
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 6. Menighetsrådets sammensetning  

Femte ledd skal lyde:  

Biskopen bestemmer hvilken prest som skal være medlem av menighetsrådet. Biskopen fordeler 
prestene innenfor tjenestedistriktet slik at hvert menighetsråd får en prest til medlem. Biskopen 

bestemmer også hvordan prestene skal være varamedlemmer for hverandre. 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 6. Menighetsrådets sammensetning: 
 
Femte ledd skal lyde:  
Biskopen bestemmer hvilken prest som skal være medlem av menighetsrådet. Biskopen 
fordeler prestene innenfor tjenestedistriktet slik at hvert menighetsråd får en prest til 
medlem. Biskopen bestemmer også hvordan prestene skal være varamedlemmer for 
hverandre. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg.  

 

Endringane i kyrkjelova §§ 2,5,og 9 der omgrepet prestegjeld vert utelate eller erstatta med 

prosti vil endringane i all hovudsak vera utan innhaldsmessig verdi. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 9. Menighetsrådets oppgaver  

Femte ledd oppheves.  

Nåværende sjette til niende ledd blir femte til åttende ledd. 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 9. Menighetsrådets oppgaver: 
Femte ledd oppheves.  
Nåværende sjette til niende ledd blir femte til åttende ledd. 
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Denne endringa er 

naturleg konsekvens av omorganiseringa av prestetenesta og at administrasjon av prestane er 

lagt til prosten. 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 11. Menighetsmøtets oppgaver  

Andre ledd skal lyde:  



Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om 

oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for 

sokn. 

 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 11 Menighetsmøtets oppgaver  
Andre ledd skal lyde:  
Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å 
uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre 
endringer i grensene for sokn. 
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Ovannemnde 

endring inneber ein reduksjon i soknemøte sine rettar i høve til dagens lovgjeving. Endringane 

av litra a som omhandlar oppføring av krematorium og nedlegging av kyrkjegard må sjåast i 

samanheng med endringane av gravferdslova sin § 4. Når det gjeld dei andre endringane er 

det gjort for å styrke at soknet sine interesser skal ivaretakast av dei valde organa som er 

sokneråd og fellesråd. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 3. Tilhørighet og medlemskap  
Nr. 4 andre ledd siste punktum oppheves. 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 3. Tilhørighet og medlemskap  
Nr. 4 andre ledd siste punktum oppheves. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg og vert ei 

harmonisering med barnelova som m.a. seier at ”når barnet har fylt 12 år skal det leggjast stor 

vekt på kva barnet meiner”. 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 25. Kirkerådet.  
 

Tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde: 

Tilsettingsmyndighet kan delegeres til et tilsettingsråd.  
 
 

 
 
 
Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 25. Kirkerådet 
 
Tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
Tilsettingsmyndighet kan delegeres til et tilsettingsråd.  
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Ovannemnde er ei 

avklaring av at Kirkerådet har heimel til å fastsetje at tenestemenn under rådet skal tilsettast 

av eit tilsettingsråd. Ovannemnde kjem som eit resultat av at talet på tilsette har auka 

vesentleg siste åra.  
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 2. ledd 

Krav om medlemskap m.v.  

Overskrift skal lyde: Krav om medlemskap m.v.  



Nytt andre ledd skal lyde:  

Det kan utstedes barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 39 til bruk for lovbestemte organer i 

Den norske kirke for person som lønnet eller ulønnet skal ansettes, utføre oppgaver eller inneha 
tillitsverv der vedkommende vil ha ansvar for eller være i kontakt med mindreårige.  

 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 2. ledd 
Krav om medlemskap m.v.  
Overskrift skal lyde: Krav om medlemskap m.v.  
Nytt andre ledd skal lyde:  
Det kan utstedes barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 39 til bruk for lovbestemte 
organer i Den norske kirke for person som lønnet eller ulønnet skal ansettes, utføre 
oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha ansvar for eller være i kontakt 
med mindreårige.  

 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg.  

I tillegg vil fellesrådet påpeike at også andre grupper enn mindreårige vil kunne ha eit 
beskyttelsesbehov i forhold til mulige seksuelle overgrep frå kyrkjeleg personell. Konkrete 
eksempel er institusjonsbebuarar, eldre og funksjonshemma, personar med psykiske 
lidingar og menneske i krise/sorgsituasjonar. Slik vi tolkar lovforslaget vil det ikkje vere 
høve til å krevje politiattest for personell som har ansvaret for desse målgruppene, dersom 
vedkommande ikkje også har eit ansvar for eller er i kontakt med mindreårige. Ettersom 
politiregisterlova sin § 37 også nemner beskyttelsesbehov grunna ”alder, sjukdom eller 
funksjonshemming” som formål som berettiger bruk av politiattest, ber fellesrådet om ein 
utviding av heimselsgrunnlaget til også å omfatte dette føremålet. 
 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 1. ledd 
Krav om medlemskap m.v.  

Første ledd skal lyde:  

Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan dispensere fra 
kravet når særlige grunner tilsier det. 

 

 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 29, 1. ledd 
Krav om medlemskap m.v.  
Første ledd skal lyde:  
Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan 
dispensere fra kravet når særlige grunner tilsier det. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Med bakgrunn i at 

det er vedteke eit skilje mellom kyrkja og staten, er det naturlege at det ikkje bør vere krav 

ved ein offentleg institusjon at ein må vere medlem av DNK. 

 

 
Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 37 Kirkebokføring  
Nytt andre ledd skal lyde:  

Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet inntas i 

medlemsregister for Den norske kirke, jf. § 3 nr. 10. 

 



Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 37 Kirkebokføring  
Nytt andre ledd skal lyde:  
Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet 
inntas i medlemsregister for Den norske kirke, jfr. § 3 nr. 10. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. Med denne endringa 

legg departementet til rette for at registrering av kyrkjelege handlingar skal kunne skje 

elektronisk. Dagens ordning har manuell kyrkjebokføring i tillegg til at mykje også vert 

registrert elektronisk. 

 

Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 
Andre ledd nytt andre og tredje punktum skal lyde:  

Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan 

påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av 

bispedømmerådet, kan påklages til Kirkerådet. 

 
Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 
Andre ledd nytt andre og tredje punktum skal lyde:  
Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, 
kan påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av 
bispedømmerådet, kan påklages til Kirkerådet. 
 
Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Med dagens lovgjeving fins det ikkje bestemmelsar som gjev høve til at vedtak om t.d. avslag 

på innsyn kan påklagast. Med denne endringa av kyrkjelova vil lovbestemte kyrkjelege organ 

sine vedtak kunne påklagast. 

 

 

 

 

Departementet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 

Tredje ledd bokstav b skal lyde 

Personer med soknet som arbeidsgiver og som i egenskap av tilsatt har medvirket ved tilretteleggelsen 

av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som ugild 
når saken behandles i organ for soknet. 

 

 

Fellesrådet sitt framlegg til endring av kyrkjelova § 38 Saksbehandlingsreglar 
Tredje ledd bokstav b skal lyde 
Personer med soknet som arbeidsgiver og som i egenskap av tilsatt har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 
skal alltid anses som ugild når saken behandles i organ for soknet. 
 

Fellesrådet sitt framlegg er likelydande med departementet sitt framlegg. 

Endringa som er føretatt her er primært av lovteknisk karakter og inneber inga 

realitetsendring. 

 

Rett utskrift: 

Sande: 14.09.10. 
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