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Høringssvar - endringer i gravferdslov og kirkelov

Det vises til Forbruker- administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) høringsbrev av
30.06.2010.

Forslaget til endringer i gravferdsloven og kirkeloven berører en rekke paragrafer.
Nidaros bispedømmeråd slutter seg i all hovedsak til forslagene slik de foreligger. Vi
finner det riktig å kommentere de fleste forslagene og uttrykke noen erfaringer og
synspunkter. På ett punkt ber en om at departementet overveier et supplerende forslag
(6.1).

Endringer i gravferdsloven

Erkebispegården
7013 TRONDHEIM

Vår ref: 10/142-2 KST Deres ref:

Bispedømmerådet har merket seg at hensynet til minoritetene er hovedårsaken til at
endringer i gravferdsloven nå er tatt opp. For å sikre en mer ensartet gravferdsordning
over hele landet, bør en også vurdere å endre gravferdsloven på andre områder enn det
som er foreslått. Vi vil innledningsvis peke på følgende eksempler som opptar oss:

- § 10 åttende ledd burde endres allerede nå, uten å gå veien om et eget utvalg som
antydet, slik at det kan tilbys kremasjon uten avgift på lik linje med kistebegravelse
- at loven tar inn en formulering om at det skal finnes tilgjengelig rom for vask/stell av
avdøde etter ulykke m.v., med nødvendig sluk og utstyr, i rimelig geografisk nærhet
- endring i § 19 annet ledd slik at frigravsperioden settes til 20 år uavhengig av
fredningstiden. Dette vil gi fellesrådet mulighet til å innkreve festeavgift på samme
vilkår over hele landet.

4.1 Kunnska k'ennska o samhandlin
FAD foreslår et helt nytt tredje ledd i gravferdsloven § 23. Forvaltningsansvar.
"Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen innbyr minst en gang i
året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte
hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas."

Forslaget begrunnes med at kunnskap om tros- og livssynssamfunns gravskikker og
ønsker er nødvendig for at gravferd kan skje med respekt og hensyntagen. I Trondheim
har en sett viktigheten av slike møter. Bispedømmerådet har således tilrettelagt møte
mellom Muslimsk society og Trondheim kirkelige fellesråd med sikte på tilrettelegging
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for gravlegging av muslimer ved utbygging av Kolstad og Havstein kirkegårder.
Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

Kirkelig fellesråd har som oftest forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, men
det kan også være en kommune. Uansett reiser foreslåtte § spørsmål om hvem som skal
representere DNK i de møter som foreslås. Departementet bes avklare dette.

4.2 Hovedbestemmelse om hens et til avdødes reli 'on eller livss .
FAD foreslår endring av § 1. Hvor gravlegging skal skje. Et helt nytt første ledd
foreslås: "Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn."

FAD stiller seg bak Gjønnesutvalgets prinsipper om at gravlegging er et offentlig
ansvar, i hovedsak med felles ordninger for alle. Dette skal ha en slik utforming at det
så langt som mulig legges tilrette for gravlegging i respekt for personlig tro og livssyn.

Forslag til nytt første ledd retter seg mot alle som i en eller annen form sørger for
gravferden og legger tilrette for gravplasser. FAD vurderer det som viktig å ha en slik
fanebestemmelse å styre etter som løfter fram hensynet til tros- og livssynsfriheten.

I Nidaros har vi erfart at fellesråd/kommune få r spørsmål om det legges til rette for
uvigslet areal når nytt kirkegårdsareal skal tas i bruk. Bispedømmerådet har i slike
situasjoner over tid tilskyndet at ikke hele det nye arealet vigsles. Bispedømmerådet ser
verdien i en slik overordnet bestemmelse og slutter seg til forslaget.

En utfordring man har møtt fra muslimsk hold er ønsket om å kunne åpne kista ved
gravkanten og legge avdøde direkte ned i grava med en form for "tak" over f.eks av tre
og at pårørende lukker grava. Gravforskriften åpner ikke for gravlegging uten kiste. En
ber departementet avklare en slik begravelsestradisjon ved kommende revisjon av
gravforskriften.

4.3 Særskilt tilrettela e aver.
FAD foreslår endring i gravferdsloven § 6. Rett til grav.
Her foreslås en helt ny setning tilslutt i paragrafen:
"Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og
livssynsmessige (minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i
hjemkommunen når denne ikke selv har et slikt tilbud."

FAD vurderer det som ikke nødvendig å lovregulere at det skal være særskilte
gravplasser ut fra religion i alle kommuner. Det er særlig på de større stedene at slike
gravplasser finns i dag.
En har i dag kun rett til å gravlegges i den kommunen en bor i. Departementet foreslår
en betalingsplikt for hjemkommunen som omfatter dekning av kostnaden ved
gravlegging i særskilt tilrettelagt grav i annen kommune når hjemkommunen ikke selv
har sørget for slik tilretteleggelse. Erfaring tilsier at det er viktig å f å en slik
bestemmelse på plass. Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

4.4 Kirke ård — bete else o beli enhet.
FAD foreslår at gravferdslovens tittel endres ved at betegnelsen kirkegård endres til
gravlund. Ny tittel på loven blir da: "Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd."
Dette vil medføre at betegnelsen kirkegård endres til gravlund i loven i sin helhet.

FAD begrunner endringsforslaget med at det er behov for å tydeliggjøre at de offentlige
gravplassene er for alle uansett religion og livssyn. Betegnelsen kirkegård gjenspeiler
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at mange gravplasser er anlagt rundt et kirkebygg. Departementet understreker at
foreslåtte endring i lovteksten ikke nødvendigvis betyr at gravplasser som ligger rundt
en kirkebygning ikke kan ha ordet kirkegård i navnet.
FAD foreslår videre å oppheve i § 2 at "kirkegård i alminnelighet anlegges i hvert sokn
og i nærheten av kirke". Det begrunnes med at nye kirkegårder ofte anlegges andre
steder enn i nærheten av kirke. Nærhet til der folk bor ivaretas i loven ved at det
allerede står at det skal være en eller flere kirkegårder i hver kommune.
På bakgrunn av dette slutter bispedømmerådet seg til forslagene og støtter gjennom det
også at gravlunder som ligger rundt/ved kirke fortsatt kan ha navnet kirkegård.

4.5 Fra vi slin av kirke ård til seremoni å avlund
FAD foreslår at overskriften i § 5 endres fra "Vigsling av kirkegård" til "Seremoni på
gravlund"

§ 5 lyder i dag: "DNK og registrerte trossamfunn som er virksomme på stedet, skal gis
anledning til å vigsle kirkegård eller deler av den." FAD foreslår at § 5 heretter skal
lyde: "Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å
gjennomføre en seremoni når en ny gravlund tas i bruk. +++..... ". FAD sier i
høringsnotatet at det har vært mye debatt om vigslingsspørsmålet og bruker bl.a. det
som begrunnelse for ny § 5.

Begrepet seremoni er nok mer nøytralt enn vigsling. Det er derfor viktig at begrepet tas
inn i loven ut fra det flerkulturelle samfunnet vi har. Samtidig er vigsling et begrep som
har stått seg i lang tid og som favner det som vil gjelde for størstedelen av befolkningen.
Bispedømmerådet ser ingen grunn til at begrepet vigsling må tas ut av loven, men
støtter at seremonibegrepet kommer inn som tillegg. Bispedømmerådet foreslår derfor at
overskriften til § 5 blir: "Seremoni på og vigsling av gravlund" og at § 5 blir slik: "Tros-
og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre en
seremoni på eller vigsle en ny gravlund før den tas i bruk. ..". Tilsvarende endring må
skje andre steder.

FAD peker videre på at lovgivningen bør begrense seg til å hjemle at seremonien kan
finne sted på gravlunden. Ut fra kirkelig tradisjon er det et poeng at selve stedet for
gravlegging blir vigslet fordi det skjer noe med et sted som vigsles. Her vil Gud være
aktivt tilstede. Bispedømmerådet forutsetter at endring av § 5 ikke er til hinder for at
DNK kan vigsle gravfelt etter bestemmelser gitt av Kirkemøtet — ved å fortsette dagens
vigslingspraksis eller ha ordninger som vil ivareta kirkens behov og tradisjon på dette
området. Samtidig er det viktig at andre tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre sine
seremonier der det er ønskelig.

I forslaget til ny § 5 heter det i tillegg til det som er sitert foran også: ".... En slik
høytidelighet må ikke utformes eller gjennomføres slik at den forhåner eller på en
krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller livssynssamfunnene
som gravlegger sine medlemmer på den samme gravlunden." Det er ikke sikkert at det
vil oppstå vesentlige problem i forhold til å håndtere dette. Bispedømmerådet antar at i
så fall ikke vil  være  det enkelte fellesråd som endelig avgjør om innhold i
høytideligheten ikke kan aksepteres. Med de forutsetninger som er nevnt slutter
bispedømmerådet seg til forslaget.

4.6 Frister ved avferd o kremas'on
FAD foreslår at frister for kremasjon og gravlegging forlenges. Som endring i § 10
foreslås at frist for kremasjon forlenges fra 8 dager til 14 dager. Som endring i § 12
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foreslås at gravlegging skjer senest 14 dager etter dødsfallet og ikke 8 dager som nå.

De aller fleste steder har i dag kjølerom for å kunne praktisere lengre frist for
kremasjon/kistegravlegging enn dagens frister. Men departementet vil ikke pålegge at
det skal finnes kjølerom i alle kommuner. Som grunn for å forlenge fristene viser FAD
til at det vil gi større fleksibilitet i møte med pårørendes ønsker. Samtidig er det ikke
noe hinder for at gravferd skjer så raskt som praktisk mulig, noe som vil ivareta det
ønske flere trossamfunn har om begravelse kort tid etter dødsfall.
Med tanke på at det ikke er kjølerom alle steder tas ny setning inn i § 13: "Dersom
vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal kirkelig fellesråd forkorte fristene i §
10 andre ledd og § 12". Bispedømmerådet slutter seg til forslagene.

4.7 Askes rednin
FAD foreslår ikke endringer i § 20 andre ledd som på visse vilkår gir fylkesmannen
myndighet til å tillate askespredning.
Ved endring av gravferdsloven i 2001 ble kravene for tillatelse til askespredning gjort
mindre absolutte enn tidligere, men det ble ikke gjort endringer angående steder hvor
spredning av aske kan tillates. I lovens forarbeider vises det til åpent hav og høyfjellet.
FAD mener at loven kan fortolkes slik at spredning også kan skje over rinnende vann
for å imøtekomme hinduer og sikhers tro og tradisjon.

Bispedømmerådet støtter at det fortsatt må være mulighet til askespredning på visse
vilkår og at fylkesmann skal kunne forvalte dette ut fra dagens lov på en tilfredsstillende
måte. Det anses som viktig at departementet gjennom rundskriv klargjør en del
utfordringer på området som for eksempel spredning over rinnende vann.

4.8 Gravferdslov "vnin ens allmenne karakter
4.8.1 Lovre lerin av kirkeli medvirknin ved askes rednin .
FAD foreslår at i § 20 oppheves siste setning: "Ved slik gravferd kan det ikke kreves
kirkelig medvirkning." Med slik gravferd menes her askespredning. FAD foreslår også
å oppheve siste avsnitt i § 9: "Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal
den som sørger for gravferden gi melding om gravferden skal avsluttes med
kistebegravelse eller kremasjon og umenedsettelse."

FAD begrunner forslaget i at gravferdsloven bør ha en allmenn karakter. Den skal
avspeile et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. Spørsmål om kirkelig gravferd i
forbindelse med askespredning, kirkelig medvirkning ved askespredning og kirkelig
gravferd i det hele, bør reguleres gjennom det særskilte kirkelige regelverk. For DNK
gjelder tjenesteordning for menighetsprester hvor det framgår at presten skal utføre sin
tjeneste i samsvar med DNK sine ordninger og at kirkelige handlinger forrettes etter
fastsatte liturgier og at ordninger bare kan fravikes når de selv hjemler for det.
Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

4.8.2 Saksbehandlin sre ler vedrørende krematorium o avlund.
I § 4 første ledd foreslår FAD å ta inn en presisering slik at leddet blir: "Anlegg,
utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravlund og bygninger på
gravlund kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra
bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen."

I og med at utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen
(§ 3), har departementet funnet det hensiktsmessig å presisere kommunens ansvar i slike
saker ved å nevne dette eksplisitt i § 4. Departementet begrunner forslaget i det å unngå
mulige konflikter mellom budsjettmyndighet(kommune) og
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planmyndighet (bispedømmerådet). Vi kjenner ikke til at dette er noe konfliktområde i
Nidaros. Samtidig velger bispedømmerådet å støtte forslaget.

FAD peker videre på at menighetsmøtets betydning er endret. Gravlunder og
krematorier dekker ofte flere sokn. Kirkelig fellesråd ivaretar ikke oppgaven som
gravferdsmyndighet på vegne av soknet, men på vegne av lokalsamfunnet. FAD foreslår
å oppheve menighetsmøtets uttalerett i gravferdslovens § 4 angående oppføring av
krematorium og om anlegg og nedleggelse av kirkegård. Tilsvarende endring gjøres i
kirkeloven § 11 andre ledd, bokstav a. Bispedømmerådet slutter seg til forslagene.

5 Andre s ørsmål vedrørende avferdsloven.
5.1 Rett til av for dødfødt barn
I § 6 står det at dødfødt barn har rett til fri grav i kommunen når moren har bopel i
kommunen. FAD. foreslår å endre dette slik at § 6 gir rett til fri grav for dødfødt barn
både i mor og fars hjemkommune.
Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

§ 9 handler om hvem som sørger for gravferden. FAD foreslår at annet ledd siste
punktum, skal lyde: "Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for
person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant
sted." I § 9 står det i dag både "..ekteskapsliknende og partnerskapsliknende
samboerskap ...". I dagens ekteskapslov faller likekjønnede samboere inn under
betegnelsen ekteskapsliknende samboerskap. FAD foreslår derfor å ta ut betegnelsen
partnerskapsliknende samboerskap.

Ekteskapsloven har vært gjenstand for mye debatt også i kirkelig sammenheng. Med
gjeldende lov ser bispedømmerådet at det kan være grunn til å foreta den foreslåtte
endring i gravferdsloven.

5.2 Kremas'on som avferdsform
I § 10 første og andre avsnitt, står det: "Den som er fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring
treffe bestemmelse om kremasjon. Erklæringen skal være underskrevet og datert.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, kan kremasjon skje med
mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller
ønsker for gravferden." FAD foreslår at dette endres til: "Kremasjon kan skje med
mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske."

FAD foreslår altså å oppheve bestemmelsen om kremasjonserklæring og fastsette at
kremasjon kan skje med mindre det er kjent at dette er i strid med avdødes ønske. Det
vurderes som viktig å gå ytterligere skritt i retning av å normalisere kremasjon som
gravferdsform. Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

5.3 Endrin av meldin srutiner.
Etter FADs oppfatning er nødvendig dokumentasjon og registrering av dødsfall regulert
av skiftelovgivningen med tilhørende forskrifter. FAD mener på bakgrunn av dette at
det er tilstrekkelig grunnlag for gravlegging, kremasjon og nedsetting av urne at det hos
gravferdsmyndigheten foreligger en undertegnet begjæring om gravlegging med de
informasjoner gravferdsmyndigheten trenger. Departementet vil i medhold av § 26
kunne fastsette krav til en slik begjæring.
FAD foreslår derfor at kravet i § 10 tjerde ledd og i § 11 om at det skal framlegges
legeerklæring ved dødsfall, og kravet i § 11 om at det skal framlegges kopi av
kremasjonsregisteret oppheves. Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.
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5.4 Krigsgraver.  
FAD foreslår ny § 23a som skal lyde:
"Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre
verdenskrig skal være fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den
verdighet som dens egenart tilsier. Dep. kan gi nærmere regler om forvaltning og
vedlikehold av krigsgraver, krigsgravlunder og krigsminnesmerker."

Hovedansvaret for forvaltning og vedlikehold ligger i dag hos Krigsgravfienesten i
departementet. Det dreies seg om 28266 utenlandske falne. Staten har det økonomiske
ansvaret. Vedlikehold og oppfølging av disse gravstedene er løst på forskjellig måte.

Lovendringen vil gi hjemmel for å tilrettelegge en bedre og mer ensartet forvaltning
Nærmere regler om en endret forvaltningsordning vil FAD i så fall komme tilbake til.
FAD ser det som mest aktuelt at kirkelig fellesråd får ansvaret for vedlikeholdet av
krigsgraver, krigsminnesmerker og krigskirkegårder og at bispedømmerådet også kan få
oppgaver på området.

Bispedømmerådet ser at det kan være et poeng at ansvaret får en mer lokal forankring
slik at tilsyn og vedlikehold kan bli enklere og mer rasjonelt. Bispedømmerådet slutter
seg til forslaget, men forutsetter at FAD sender forslag til ny forvaltningsordning ut på
høring til berørte parter og at staten sikrer ny ordning nødvendig økonomi for en god og
tjenlig forvaltning.

Endringer i kirkeloven

6.1 Til asnin er til n or aniserin av restef enesten
Ordningen med ny organisering av prestetjenesten trådte i kraft i 2004 og innebærer
blant annet at prostiet har erstattet prestegjeldet som prestens tjenestedistrikt. Som følge
av dette foreslås at begrepet prestegjeld tas ut av kirkeloven. Blant menighetsprestene er
det i Nidaros nå bare én sokneprest som fortsatt har prestegjeldet som tjenestedistrikt.
Ordningen vurderes som tjenlig for så vel menigheter som ansatte. Bispedømmerådet
ser ingen grunn til at begrepet prestegjeld beholdes og slutter seg til departementets
forslag.

Under dette punktet er også foreslått en endring i § 5 tredje ledd om soknets organer.
Endringen innebærer større mulighet til fleksibel organisering av fellesråd. Dette har til
nå bare vært mulig som forsøk etter § 5 fierde ledd. Bispedømmerådet ser det som
viktig at det åpnes for å organisere ikke minst små fellesråd i større enheter som en mer
permanent ordning enn et forsøk og støtter forslaget.

Etter gjeldende forsøkshjemmel er det også mulig å velge felles menighetsråd for flere
sokn i samme kommune. Dette er tilfelle flere steder i Nidaros bispedømme
Erfaringene fra disse forsøkene er gode. Det bygger opp under en felles strategi for
menighetene og er en rasjonell løsning. Særlig i mindre kommuner med flere små
menighetsråd viser dette seg som et tjenlig tiltak. Et alternativ til felles menighetsråd er
å slå sammen sokn, men dette møter gjerne større motstand - å være eget sokn har
mange aspekter, herunder identitet, geografi og kirkebygg. Det vil  være  uheldig dersom
sokn som har fe1les menighetsråd med hjemmel i forsøksordningen, ikke kan fortsette
med dette på lengre sikt. Et forsøk skal jo i utgangspunktet være midlertidig. Det bør
derfor åpnes for at ordningen kan videreføres uten forsøk. Bispedømmerådet ber
departementet på nytt vurdere om dette kan fremmes som supplerende forslag.
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6.2 Harmoniserin med barneloven
Kirkelovens § 3 nr. 4 andre ledd regulerer umyndige barns medbestemmelse når det
gjelder kirkelig tilhørighet. Ny barnelov § 31 regulerer nå alle barns uttalerett i saker
som gjelder personlige forhold for barnet. Siste punktum lyder: "Når barnet har fylt 12
år skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner". Departementet legger til grunn at
denne bestemmelsen også bør gjelde når det tas avgjørelse om et barns kirketilhørighet,
og at det ikke bør være særlige bestemmelser i kirkeloven som kommer i strid med
barnelovens alminnelige bestemmelser. Barneloven gir større innflytelse til barnet enn
hva gjeldene kirkelov gir. Departementet forslår derfor at bestemmelsene om dette i
kirkeloven oppheves. Bispedømmerådet slutter seg til dette.

6.5 Politiattest
For å beskytte mindreårige har det over tid blitt innført krav om innhenting av
politiattest på en rekke områder, herunder i barnehagesektoren, skoleverket og frivillige
organisasjoner. Politiregisterloven som antas å tre i kraft i 2011 vil regulere de generelle
bestemmelser om formålet med, adgangen til å kreve og innholdet i en politiattest.
Hjemmelen for å kreve de konkrete attestene må imidlertid reguleres i
spesiallovgivningen, herunder eventuelt i kirkeloven.
Departementet redegjør grundig for sammenhengene i høringsnotatet, behovet for slike
attester i kirkelig sammenheng, saksbehandling og fremgangsmåte, og foreslår et nytt
andre ledd i kirkelovens § 29. Den nye bestemmelsen vil gi adgang til å utstede
barneomsorgsattest, til bruk for organer i Den norske kirke, for personer som lønnet
eller ulønnet skal ansettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil
ha ansvar for eller være i kontakt med mindreårige.

Bispedømmerådet ser behov for at det også i vår kirke gis adgang til å be om
fremleggelse av barneomsorgsattest. Selv om andre tiltak er minst like viktige og
nødvendige for å forebygge og forhindre overgrep mot barn, er en ordning med
barneomsorgsattest et tjenlig supplement. Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

6.7 Kirkebokførin
Medlemmer i DNK registreres i et sentralt elektronisk medlemsregister, jfr. kirkelovens
§ 3 nr. 10. I tillegg finnes i § 37 bestemmelser om kirkebokføring — et manuelt ført
register som blant annet viser hvem som blir døpt, konfirmert, gift og gravlagt.

Spørsmålet om en samlet elektronisk base for medlemsregistrering og kirkebokføring
har vært drøftet og utredet over tid. Når departementet nå skriver at man "vil legge til
rette for at registrering av kirkelige handlinger i framtida skal kunne skje elektronisk og
eventuelt i tilknytning til det elektroniske medlemsregistret", er det en etterlengtet
reform. Det er mange gode grunner til at også DNK tar i bruk elektronisk
kirkebokføring og at alle personopplysninger om medlemmene samles i ett register.

For å kunne imøtekomme dette foreslår departementet en tilføyelse i § 37 som
innebærer at opplysningene i kirkebøkene kan inntas i medlemsregistret.
Bispedømmerådet slutter seg til forslaget.

6.8 Kla ead an for vedtak etter offentli hetsloven
Etter kirkeloven kan et vedtak i et lovbestemt kirkelig organ ikke påklages med mindre
det er særskilt bestemt. For vedtak om avslag på innsyn og andre avgjørelser etter
offentlighetsloven i et kirkelig organ finnes ingen slik bestemmelse og slike vedtak kan
derfor ikke påklages.
I høringsnotatet pekes på enkelte sakstyper som antas å kunne aktualisere en klagesak
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etter offentlighetsloven. Departementet konkluderer med at det er behov for å etablere
en mulighet for slik klage.
Nidaros bispedømmerådet har så langt i noen tilfeller veiledet menighetsråd og fellesråd
i slike spørsmål. Det er rimelig at det også i den kirkelige forvaltning, som for annen
offentlig forvaltning, er en ordning for klage i denne type saker. Det antas dog at
omfanget av klagesaker vil bli svært begrenset.

Departementet foreslår at vedtak etter offentlighetsloven om å avslå innsyn m.m. og
som er truffet av menighetsråd eller fellesråd, skal kunne påklages til bispedømmerådet.
Videre foreslås at tilsvarende vedtak truffet av bispedømmerådet skal kunne påklages til
Kirkerådet. Bispedømmerådet slutter seg til forslagene.

Med vennlig hilsen

Ola T. Lånke/sign
leder Kristian Stendahl

stiftsdirektør

8


