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Høyringssvar frå Lom kyrkjelege råd til FAD sitt høyringsnotat om endringar i gravferdslova 

og kyrkjelova 

 

Lom kyrkjelege råd vil i hovudsak slutte seg til høyringa, men har nokre punkt som kan bli 

problematiske. 

 

I Gravferdslova: 

 

Virksomme på staden 

§23 om å innby andre trus- og livssynssamfunn som er ”virksomme” på staden. Kva meines 

med ”virksomme”? Er det nok at det er busett personar frå eit anna trussamfunn i kommunen, 

eller kva tyder ordet ”virksomme” i denne settinga? Dei som kjem til vårt land må og rette seg 

etter kva utfordringar som finst. Hjå oss er det djup tele om vinteren og må rekne med tining 

av grav i ca 5 dagar, det let seg da ikkje gjere å gravlegge nokon på stuttare tid om vinteren.  

 

Økonomi 

I §6 er det foreslått at det er kyrkjeleg fellesråd som skal dekkje utgiftene ved gravlegging 

dersom det ikkje er høve til å komme i møte dei som har ynskje om anna gravlegging enn 

normalordninga i Noreg. Dette ser vi som ei urimeleg økonomisk belastning for fellesråda. 

Ein kompensasjon eller refusjonsordning frå staten for i så fall vere naturleg sidan dette kan 

slå svært ulikt og verke sterkt belastande på ein allereie anstreng økonomi. 

Økonomien i gravferdsforvaltninga bør i så fall gåast  gjennom da det i høyringa og er nemnd 

avgiftsfri kremasjon og kistegravlegging. 

For kommunane kan det og bli kostbart dersom ein må utvide ein kyrkjegard eller anlegge 

gravlund for å kunne gravlegge alle i kommunen. 

 

Gravlund - kyrkjegard 

Rådet er einig i bruken av gravlund i lovteksta, men at det her er høve til å bruke ordet 

kyrkjegard der kyrkja er plassert på kyrkjegarden. 

 

Når det gjeld seremoni på gravlund er ordet ”virksomme” nytta her òg. Dette ordet må 

avklares. 

 

Fristar 

Fristene ved gravferd ynskjer rådet velkome. Det kan føre til at det kan ta noko lenger tid frå 

dødsfall til gravlegging, men rådet ynskjer at folk kan ha betre tid til å førebu gravferda. 

 

Oskeurne 

Når det gjeld oskespreiing er det greitt at kyrkjeleg medverknad blir drøfta i dei kyrkjelege 

organa. Framleis bør det vere Fylkesmannen som avgjer om oskespreiing skal skje. Om 

Fylkesmannen bør ha nokon med når oskespreiing blir gjennomført bør drøftast. Vi ser at 



lokalbefolkning er skeptiske til oskespreiing og spør oss i kyrkja om kvifor ikkje vi skal vere 

med og sjå etter at spreiinga skjer der den skal. Slik det er no er det ingen med dei pårørande 

for å sjå til at det vert gjennomført korrekt. 

Høyringa burde teke med noko om handtering og frakt av urne. 

 

Rett til grav og gravferd 

Endringane i §6 og § 9 er vi glade for at høyringa har tatt inn. Særleg dette med sambuarar og 

at dette er i tråd med felles ekteskapslov. Vi legg og merke til at barn framleis må vere over 

18 år for å kunne sørgje for gravferda, men at ein berre treng vere 15 år for å kunne ta avgjer 

om ein vil kremerast. Det har vore utfordringar på dette med å sørgje for gravferda når ein 

forelder til eineborn døyr og barnet er under 18 år og ikkje har høve til å sørgje for gravferda. 

Vanskane og belastninga for barnet vert større når foreldre er skilde. Kan eit barn gjennom 

verje syte for gravferda, eller er departementet strenge på 18 års grensa? 

Vi ser at det vert tatt omsyn til vanskane ved dødfødte barn og at far blir tatt med i lovteksta. 

Resten av §6 er under punkt om økonomi. 

 

 

II Kyrkjelova  

Demokrati 

Det har vore snakka mykje om demokratiet i kyrkja og at dette må styrkjast. Slik rådet ser det 

er det mykje det motsette som skjer med forslaget i dette høyringsnotatet. I §9 vil ein fjerne 

leddet med å kunne påvirke prestetenesta. Vår erfaring er at det er naudsynt å kunne sei frå til 

prost og biskop om at ein ikkje er nøgd med måten prestane blir disponert på. Dersom dette 

vert trekt ut vil det ikkje vere det same engasjementet blant medlemmane i rådet til å ta tak i 

slike ting, som dei har gjort fleire gonger hjå oss. 

Ein ser òg at soknemøta skal miste innverknad på prestebustad, presteteneste og talet på 

messer. Dette meiner rådet ikkje er heldig. 

 

Barneomsorgsattest 

Det er bra at kravet om vandelsattest er foreslege. I staden for at det står ”kan” utstedes attest  

bør det stå ”skal”. Lova bør gjelde alle aldrar, da det ikkje berre er born som vert utsett for 

overgrep. Attest bør kunne utstedes ikkje berre når det er nytilsettingar eller nye friviljuge, 

men at ein kan be om det ved seinare høve og. 

 

Kyrkjebokføring 

Elektronisk kyrkjebokføring skal vere eit sikkert system da ikkje kvar og ein kan lese kva som 

er ført inn der. Det bør og vere enkelt  å utveksle dåpsmeldingar og andre opplysningar vi 

treng mellom kyrkjekontor. Dette vil òg hjelpe på å få til ei dataplattform for Den norske 

kyrkja. 

 

Klage jmf offentleglova 

Klageadgang for vedtak etter offentleglova. Slik §38 er no, er det ikkje høve til å klage på 

vedtak i eit kyrkjeleg organ dersom ikkje særlege reglar seier noke om det. I høyringa er det 

forslått nytt andre ledd der vedtak fatta i fellesråd og sokneråd kan klagast inn for 

bispedømerådet og vedtak fatta i bispedømerådet kan klagast inn for kirkerådet. Det bør vere 

eit eige klageorgan for alle kyrkjelege råd som tar seg av slike saker, og er einige med KA om 

endring av lovtekstforslaget om at vedtak etter offentleg lova tatt i kyrkjelege organ kan ein 

klage til Kirkerådet. Da har ein høve til å bygge opp eit organ som vil vere kompetente til å ta 

seg av klagesaker. 

 



Andre endringar i Kyrkjelova 

Ugildhetsspørsmål bør vere slik som nå. Dette og pga at kyrkjelova vil få ein større 

gjennomgang om kort tid.  

 

 

Beste helsing 

 

 

Borghild Skarelven 

For Lom kyrkjelege råd 

 

 


