
Høringssvar fra Nærøy kirkelige fellesråd til FADs høringsnotat om endringer i
gravferdsloven og kirkeloven.

Nærøy kirkelige fellesråd viser til høringsbrev og høringsnotat, med forslag til endringer i
gravferdsloven og kirkeloven.

Nærøy kirkelige fellesråd gir i hovedsak tilslutning til forslagene som framkommer i
høringsnotatet, men med følgende kommentarer på enkeltpunkter.

Forsla til endrin er i ravferdsloven

Nærøy kirkelige fellesråd støtter KA (kirkelig arbeidsgiverorganisasjon) sin uttalelse om at
høringsnotatet ikke godt nok omtaler de mange formelle begrensningene som dagens
gravferdslov og forskrifter setter.

Fellesråd kan i mange tilfeller få mange ønsker fra pårørende/befolkningen som vanskelig kan
innfris med den gjeldende gravferdsloven eller forskrifter til den.
Dette kan være i spørsmål som gjelder:

• beplanting/steinsetting av hele graven
• gravminner som i form eller størrelse ikke er i tråd med dagens forskrifter
• deling av urne, gravlegging av urne i hage .e.1, egen oppbevaring av urne eller annen

bruk av aske
• gravlegging av aske uten urne
• rask gravlegging etter død

Vi støtter KA sin anmodning om at det bør igangsettes et arbeid for gjennomgang av disse
forskriftene for å vurdere ulike ønsker som i dag ikke omfattes av dagens regelverk.
Det er imidlertid ikke slik at det nødvendigvis ønskes en større liberalisering på disse
områdene, men det vil være nyttig å få gjort en ny gjennomgang som tar opp de ulike
spørsmål og ønsker som reises oftere i dagens gravforvaltning.

Økonomiske o administrative konsekvenser

En lovbestemmelse om at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn
er en tydeliggjøring som er ønskelig. Det er imidlertid viktig for oss å påpeke at dette også vil
legge større forventninger til lokal gravferdsansvarlig. Det er viktig å kunne belyse de mulige
kostnadsmessige virkningene av en slik lovbestemmelse.
Det vil for eksempel innebære betydelige investeringskostnader å tilrettelegge for nye
tilpassede kirkegårdsarealer. Etablering av områder som gir mulighet for særlig tilrettelagt
grav vil i kommuner med begrenset etterspørsel etter slik tilrettelegging, kreve betydelige
investeringskostnader.
Videre kan en forvente at det i framtiden blir større forventninger til at man skal kunne tilby
gravlegging til spesielle tidspunkter som for eksempel på ettermiddag/kveld, i helgene eller i
høytider. Pårørende vil kunne begrunne dette ut i fra praktiske forhold eller ut i fra kulturelle,
religiøse forhold. Det sier seg selv at dersom slike forventninger skal innfris stiller det svært
store krav til ressurstilgangen vår både personalmessig og økonomisk.
Høringsnotatet sier at det må foretas en avveining mellom omfang av behov hos innbyggere i
kommunen og de økonomiske kostnadene til å utvikle og forbedre slike tilbud. En slik
avveining mellom interesser vil hele tiden føre til vanskelige avgjørelser som må tas i møte



med pårørende med ulike behov. Dersom det heller kunne lages statlig retningslinjer som på
en tydeligere måte kunne gi føringer for hva man kan anse som rimelige behov som bør kunne
tilbys og hvilke forpliktelser fellesrådet og kommunen har på dette området, vil det kunne gi
bedre forutsigbarhet og bidra til å sette en ramme for hvilke forventninger som våre
innbyggere kan få innfridd.

Lovforslaget innebærer en utvidelse av tidsfristene for gravferd og kremasjon. Dette vil
sannsynligvis gi lengre lagringstid for kiste, som vil medføre behov for økt lagringskapasitet
og kvalitet på kjølerom i kommunen. Økte etablerings- og driftskostnader er ikke kommentert
i høringsforslaget. Også dette vil påvirke de økonomiske konsekvensene av forslagene.

Lokalt møtested mellom ravferdsm ndi heten o tros- o livss ssamfunn

Nærøy kirkelige fellesråd støtter forslaget til nytt tredje ledd i §23 om at
gravferdsforvaltningen skal innby tros- og livssynssamfunn som eksisterer i området til et
møte om hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferds kan ivaretas.
Det bør bestemmes om det er kommunen eller Fylkesmannen som skal oppgi hvilke tros- og
livssynssamfunn denne bestemmelsen gjelder.
For å få best mulig kvalitet og fokus på en verdig gravferdsordning for alle bør det vurderes
om også andre instanser bør være inntatt i dette, slik som eks. begravelsesbyråer.

FORSLAG TIL ENDRINGER I KIRKELOVEN

Politiattest  

Nærøy kirkelige fellesråd støtter forslaget om at Den norske kirke får hjemmel til å kreve
politiattest ved tilsetting i §29.
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