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HØRING – ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV 

Kommunens representant Håkon Westerhaug, sokneprest Henning Winge, kirketjener Tore Lundby og daglig 

leder Amund Bø har i møte 14.09.2010 utarbeidet følgende høringssvar på vegne av Løten kirkelige fellesråd: 

 

Vi har gått gjennom høringsnotatet og KA`s utkast til høringssvar pr 24. aug.2010. 

Gravferdsloven. 

Løten kirkelige fellesråd er positive til at gravferdsloven endres for bedre å kunne 

imøtekomme ulike minoriteters religion og livssyn.  

Det må komme tydelig fram at ikke ethvert religiøst eller livssynsbegrunnet behov alltid vil 

kunne innfris. 

Jordbegravelse og kremasjon må likebehandles ved at gravferdsmyndighet dekker 

kremasjonsavgift.  

Endringer som  

 Fri kremasjonsavgift. 

 Utvidet frist – lager/kjølekapasitet. 

 Særskilt/tilrettelagt gravfelt/grav 

 Tidspunkt utenom ordinær arbeidstid  

medfører økte kostnader og må komme som følge av klare retningslinjer for tiltakene.  

Arbeidssitasjonen for ansatte tilsier ikke at vi kan utføre gravferdshandlinger på gravlund/i 

kirke utover normalarbeidstid mandag-fredag. 

Fellesråd må gjennom kommunen  få økonomisk mulighet til å dekke økte kostnader.  

Vi ser positivt på å ha lokalt møtested mellom tros- og livssynssamfunn og 

gravferdsmyndighet. 

Rett til grav - § 6 bør områdebegrenses til prostiet. 

Betegnelsen gravlund kan erstatte kirkegård i lovteksten. 

Seremoni på gravlund – her slutter vi oss til KA`s utkast: Det bør derfor presiseres at 

seremonier knyttet til etablering eller utvidelser av gravlunder ikke har noen juridiske eller 

forvaltningsmessige konsekvenser for gravlunden.  Etablering av egne felt reservert for 

bestemte grupper på gravlunder bør bare skje der det foreligger helt særskilte grunner. 

 

Kirkeloven. 

Når det gjelder §9, femte ledd, mener vi at menighetssråd bør ha uttalerett når det gjelder 

endringer i fordeling av arbeidet mellom prestene i prostiet. 

Til § 11 vil vi si at menighetsmøtets anledning til å uttale seg ikke bør reduseres. 

Kirkebokføring bør føres manuelt i tillegg til elektronisk. Elektronisk kirkebok må tilknyttes 

kirkens medlemsregister.  

 

Med hilsen 

Løten kirkelige fellesråd 

 

 

Amund Bø 

Daglig leder 
  


