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HØRING - ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV

Kristiansand kirkelige fellesråd har i møte av 21.09.2010 behandlet forslag til endringer i gravferdsloven og
kirkeloven.

Fellesrådet vil gi sin tilslutning til at kirkelig fellesråd fortsatt blir lokal gravferdsmyndighet. Erfaringer
viser at kirken har høy kompetanse i forvaltningen av kirkegårder. Gjennomførte undersøkelser viser også
stor grad av brukertilfredshet fra tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Fellesrådets forslag til endringer/kommentarer til de ulike kapitler er som følgende:

4.1
Fellesrådet støtter Gjønnesutvalgets forslag om et faglig forum på bispedømme-/fylkesnivå som kan gi råd
til fellesråd/kommuner. Med drøftingsmøte på fellesråds-/kommunenivå vil en få ulike konklusjoner og
praktiseringer i bispedømmet. Enkelte spørsmål/problemstillinger må også avgjøres på høyere nivå.
En kan heller ikke se at det er behov for å innkalle alle tros- og livssynssamfunnene minst en gang i året.

4.2
Dagens forvaltning og drift skjer i respekt for andre menneskers tro og livssyn, og kan gjerne komme til
uttrykk i lovteksten.

4.4
Forslaget vil tydeliggjøre at de offentlige gravplassene ikke er forbeholdt medlemmer av Den norske kirke.
Begrepsendringen vil kun skje i lovverket. Konkrete gravplasser, og særlig de som ligger rundt kirkebygg,
kan ha ordet kirkegård i navnet. Ettersom navnet kirkegård vil bli brukt vil en anbefale at betegnelsen blir
gravlund/kirkegård.
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4.3
Fellesrådet vil også gi sin tilslutning til foreslåtte tilpasninger med tanke på religiøse og livssynsmessige
minoriteter. Samtidig vil en understreke betydningen av fortsatt å ha gravlegging på samme gravlund for alle
innbyggere uavhengig av tro og livssyn. Opparbeidelse av egne felt for bestemte grupper bør kun skje der
det foreligger særskilte grunner. Det er rimelig at hjemstedskommunen dekker alle kostnader når denne ikke
selv har et tilbud.



4.5
Vigsling av kirkegård har i tidligere tider vært tillagt stor betydning. I dag er denne betydningen noe
redusert, og det synes også å råde en viss usikkerhet om vigslingens teologiske betydning. Fellesrådet vil
likevel peke på at vigsling er en gammel tradisjon som bør videreføres.
Vigslingen har ingen forvaltningsmessige eller juridiske konsekvenser for bruken. Gjeldende praksis viser
at vigsling ikke har vært til hinder for å gjennomføre gravferd etter andre religioners og livssynssamfunns
ritualer. Når andre religioner og trossamfunn får rett til å gjennomføre sine seremonier må disse også være
av en slik art at de ikke virker ekskluderende og krenkende på andre.

4.6
Med dagens oppbevaringsmuligheter kan fristen for gravlegging forlenges.

4.8
Det er vanlig at kirkegårder anlegges for flere sokn sammen, og at krematorium bygges enten for hele eller
flere kommuner sammen. Kirkens forvaltning av kirkegårdene skjer og vil i fremtiden i enda større grad skje
på vegne av samfunnet og ikke som en spesifikk kirkelig tjeneste. Ettersom soknenes interesser ivaretas fullt
ut av menighetsråd og fellesråd, kan bestemmelsen om menighetsmøtets uttalelse oppheves.

Fellesrådet gir sin tilslutning til foreslåtte endringer i øvrige punkter i gravferdsloven, og til foreslåtte
endringer i kirkeloven.

Med hilsen

. Sæth
kirkesjef
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