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Høring angående endringer i gravferdsloven og kirkeloven 
 
Det teologiske Menighetsfakultet har følgende merknader til forslag om endringer i 

gravferdsloven og kirkeloven. 

 

 

Punkt 4.1- 4.3  Endringer i gravferdsloven 

 

Vi har ingen merknader til endring av gravferdsloven som foreslått i disse avsnitt. 

 

Punkt 4.4  Kirkegård  

 

Vi støtter begrepsendringen i lovgivningen, med de forbehold teksten selv gir om at 

”kirkegård” ikke forsvinner som navn på konkrete kirkegårder.   

 

Punkt 4.5  Fra vigsling av kirkegård til seremoni på gravlund 

 

Vi støtter anliggende i forslaget til endring av gravferdsloven § 5, samtidig som vi advarer 

mot at det skapes tvil om at de (deler) av gravlundene som skal benyttes for medlemmer av 

Den norske kirke og ev. andre kristne trossamfunn er vigslet. Etter vår mening bør det 

tillegges vekt at gravlegging i vigslet jord er viktig for en stor del av befolkningen. Selv om 

høringsnotatet påpeker at det råder en viss kirkelig usikkerhet om kirkegårdsvigslingens 

teologiske betydning, tyder nettopp frykten for at det oppleves støtende for mennesker som 

tilhører andre religioner, at vigslingen fortsatt har rituell og teologisk betydning for kristne. 

 

Punkt 6.1- 6.4 Endringer i kirkeloven 

 

Vi har ingen merknader til disse punkter. 

 

Punkt 6.5 Politiattest 

 

Vi støtter intensjonen bak nytt ledd i kirkelovens § 29, innhenting av barneomsorgsattest. 

Selv om departementet har rett i at innhenting av politiattest bare er ett av flere tiltak for å 

forebygge seksuelle overgrep og annen uønsket atferd overfor barn, unge og andre personer 

i en sårbar livssituasjon, og at en rekke andre tiltak er nødvendige, mener vi at lovteksten 

bør formuleres imperativt: Det skal utstedes etc… 
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Punkt 6.6 Krav om medlemskap etc. 

 

Vi støtter forslaget til endring av kirkelovens § 29, første ledd. Det synes ikke – isolert sett 

– å være nødvendig å kreve medlemskap i Den norske kirke for lærere ved Det teologiske 

fakultet ved UiO.  

 

Vi vil likevel fremheve det høringsnotatet også påpeker, at Det teologiske fakultetets 

relasjon til Den norske kirke bør avklares. Dette er ikke minst viktig med tanke på 

kommende endringer i forholdet mellom stat og kirke, samt hvilke konsekvenser dette får 

for Det praktisk-teologiske seminar som ivaretar undervisningen av den profesjonsrettede 

praktisk-teologiske utdanningen ved TF i dag.  

 

Det teologiske Menighetsfakultet har ikke regelfestet konfesjonsplikt for sine lærere, men 

institusjonen som sådan har grunnregelfestet at medlemmer av Forstanderskapet må tilhøre 

den norske kirke, og at institusjonen baserer sin virksomhet på Den Hellige Skrift og Den 

norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse. I våre naboland er konfesjonsbinding for 

universitetsansatte ikke tillatt, og man kan verken spørre lærere eller studenter om religiøs 

tilhørighet.  

 

I Danmark og Sverige har man som kjent egne kirkelige pastoralseminarer som ivaretar den 

praktisk-teologiske utdanning. I Norge var det tverrpolitisk aksept for etableringen av den 

6-årige profesjonsutdanningen i teologi (cand.theol.), som forutsetter at teologistudentene 

får ett års praktisk-teologisk utdanning integrert i studieløpet. Her er det 

profesjonsperspektivet på prestestudiet som veier tyngst, og ikke spørsmålet om 

konfesjonsforpliktelse for lærerne. De teologiske fakultetene trenger en relasjon til og et 

samarbeid med Den norske kirke for å sikre at utdannelsen er relevant og profesjonsnær. 

Den norske modellen for presteutdanning er uten tvil langt bedre enn de tilsvarende i 

Danmark og Sverige. Det er avgjørende at det ikke tas grep i denne saken som fører til at 

modellen med integrert praktisk teologi i profesjonsstudiet svekkes.  

 

Når det gjelder fakultetenes rolle som høringsorgan og de teologiske professorenes 

deltakelse i bispevalg, sete i Kirkemøte eller Lærenemnda, så sikres dette etter vår mening i 

departementets forslag til nytt første ledd i § 29: Krav om medlemskap m.v. 
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