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Høringsuttalelse til forslag om endringer i gravferdsloven og 
kirkeloven fra Lyngdal kirkelige fellesråd 

 
 
 
Kommentarer til endringer i Gravferdsloven 
 
Kap 4.1 § 23 Forvaltningsansvar 
Vi er positive til kontaktmøte med aktuelle tros- og livssynssamfunn i kommunen. Et årlig 
møte om dette kan bli litt mye i en mindre kommune, men det kan være viktig og treffes for å 
drøfte aktuelle problemstillinger. Hyppigheten bør kunne vurderes ut fra lokale forhold. 
 
Kap 4.3 § 6 Rett til grav 
Vi mener det er viktig med en presiseringen om at dette gjelder religiøse og livssynsmessige 
minoriteters behov for tilrettelegging og ikke en generell regel om utgiftsdekking av 
utensokns gravferd. Det er viktig å presisere kommunens økonomiske ansvar for dette. 
 
Kap 4.4 Kirkegård betegnelse og beliggenhet 
Vi har ingen innvendinger mot å endre betegnelse fra kirkegård til gravlund i lov og forskrift, 
så lenge det ikke er til hinder å bruke innarbeidete navn som Nes Kirkegård som er nevnt i 
høringsnotatet. 
Det er ikke noe stort poeng at nye gravlunder skal opprettes nær en kirke/kapell, men det er 
viktig at ikke lovgiver legger hindringer i veien for at dette kan skje der det er naturlig. 
 
Kap 4.4 § 5 Vigsling av gravlund 
Vi mener at det er viktig at det ikke blir lagt hindringer i veien for en form for 
forbønnshandling/seremoni før et nytt gravfelt/kirkegård tas i bruk. Dette må selvsagt skje i 
respekt for de ulike tros og livssynssamfunnene. 
 
Kap 4.6 §§ 10,12 og 13 Frister ved gravferd og kremasjon 
Vi ønsker at det innføres en 10-dagers regel, og at gravlegging ut over det skal være unntak. 
1. Det vil være uheldig å gjøre store endringer på en innarbeidet og godt fungerende ordning. 
I de tilfeller det måtte være konkrete behov hos familie (eksamen, reise e.l.) for lengre frist 
enn 10 dager, må det fortsatt være mulig å innvilge dispensasjon 
2. Dagens kjennskap til gode sorgprosesser tilsier at det ikke bør gå for lang tid mellom 
dødsfall og gravferd. 
3. Ved å utvide antallet dager fra 8 til 14, vil det kunne medføre praktiske utfordringer vedr. 
kapasitet ved bårerom. 
 
Kap 4.8.1 § 20 og § 9 Kirkelig medvirkning ved askespredning 
Fornuftig ikke å lovregulere dette. Dette er et anliggende for det enkelte tros- og 
livssynssamfunn. 
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Kap 4.8.2 § 4 Anlegg mv. av gravlund og krematorium 
Vi er positive til å ta ut menighetsmøtet herfra, og mener det er viktig med en tettere 
samhandling med kommunen. Dette tydeliggjør samfunnsaspektet ved 
gravferdsvirksomheten. 
 
 
Kommentarer til endringer i Kirkeloven 
 
 
Kap 6.1 Tilpasninger til ny organisering av prestetjenesten 
§ 5 Soknets organer 
Her åpnes det for forsøksordninger på fellesrådsområdet. Vi er positive til at det åpnes for 
muligheten for videre rammer for forsøksordninger. Dette kan gi viktige erfaringer til kirka 
med tanke på framtidig organisering av kirka, og hvilket nivå arbeidsgiveransvaret bør ligge 
på. 
 
§ 9 Menighetsrådets oppgaver 
I en tid hvor kirka står overfor store endringer i forhold til stat og nyorganisering, tror vi ikke 
det er rett å minske rådenes innflytelse på prestetjenesten. Dette er forhold som bør sees i 
sammenheng med hele organiseringa av kirka, som t.d. de to arbeidsgiverlinjene. 
 
§ 11 Menighetsmøtets oppgaver 
Forslagene om at menighetsmøtet ikke lenger uttale seg om hvor presteboliger skal ligge, 
fordeling av arbeidsoppgaver mellom prestene eller ny gudstjenesteordning, mener vi en bør 
komme tilbake til når skal behandle nyorganisering av kirka i full bredde. 
 
Kap 6.5 Politiattest 
Det er flott at kirka også får denne muligheten. Viktig at dette blir et av flere element for å 
bekjempe overgrep i kirka. 
 
Kap 6.6 Krav om medlemskap i Den norske kirke for lærere ved teologisk fakultet 
Dette slutter vi oss til forutsatt at de ikke uten videre kan delta i det kirkelige demokratiet som 
bispeavstemminger og deltakelse i lærenemnda. 
 
Kap 6.7 Kirkebokføring 
Dette er et positivt signal med tanke på å ta i bruk ny teknologi for å gjøre arbeidshverdagen 
lettere ved menighetskontorene. 
 
Til de øvrige kapitlene i notatet har vi ingen merknader. 
 
 
På vegne av Lyngdal kirkelige fellesråd 
 
Kirkevergen i Lyngdal 
 
Carl Magnus Salvesen 


