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Høring endringer i gravferdslov og kirkelov

Deres
ref:

Nord-Hålogaland biskop viser til departementets høringsnotat med forslag om endringer
i gravferdsloven og kirkeloven, og følgebrev av 30.6. 2010. Jeg avgir herved min
høringsuttalelse.

Det overordnede formål
Nord-Hålogaland biskop støtter høringsnotatets overordnede formål om å legge til rette
for behovene til religiøse og livssynsmessige minoriteter. Endringene som er foreslått
innebærer slik jeg ser det, ingen ny praksis når det gjelder kirkens holdning og
tilnærming til religiøse minoriteter. Min erfaring er at minoriteter behandles med
respekt og verdighet innenfor rammen av dagens lovgivning og praksis. Dette bekreftes
også av de brukerundersøkelser som notatet referer til (s.7).

Begreper
Jeg ønsker å beholde begrepet vigsling som et godt og dekkende begrep.

Ansvar og forvaltning
Gravplasser bør fortsatt være et offentlig ansvar. Jeg er imidlertid av den prinsipielle
oppfatning at gravferdsforvaltningen ikke bør være en oppgave for kirkelig fellesråd,
men mener at denne oppgaven bør overføres til kommunene. (jfr. 2.2).

Gravansvarlig
Det er i dag et problem for fellesrådene at det ikke er definert hvem som er
gravansvarlig blant brukerne. Det bør arbeides frem en bestemmelse som ansvarliggjør
brukerne av gravlundene, og som gjør det mulig med en bedre kommunikasjon mellom
bruker og gravferdsforvalter.

Kirken som gravferdsforvalter
Kirken har en lang tradisjon som forvalter av kirkegårdene, og i Nord-Hålogaland
bispedømme hører kirke og kirkegårdforvaltning sammen i folks bevissthet. De
brukerundersøkelsene som det er referert til i høringsnotatet viser at folk i stor grad er
fornøyd med dagens gravferdsforvaltning (3.2). Jeg har grunn til å tro at dette også er en
utbredt oppfatning i vårt bispedømme I dagens praksis er det uproblematisk at
fellesrådene fortsatt er kirkegårdsforvaltere sett i forhold til å ivareta denne oppgaven på
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en måte som ivaretar hensynet til minoriteter sammen med det store flertallet som
tilhører Den norske kirke.

Kirkens omdømme og selvforståelse
Slik jeg leser høringsnotatet kan det forstås slik at nåværende kirkegårdsforvaltning ikke
tar tilstrekkelig hensyn til minoriteter. Til tross for at kirken som gravferdsforvalter
synes å ha et godt omdømme hos folk flest og blant religiøse minoriteter (s.70 heter det
i høringsnotatet at det i loven bør sette visse rammer for vigselshandlingen (s.17), og at
Kirkemøtet bør foreta tilpasninger når de fastsetter Kirkens liturgi (s.15).

Dette beskriver en situasjon der det settes et spørsmålstegn ved hvorvidt kirkens
vigslingspraksis av kirkegårder er forenlig med respekt for annerledes troende og
tenkende.

Dersom Kirkemøtet må tilpasse og justere sin teologi og praksis mht vigsling av
kirkegårder for å kvalifisere seg som gravferdsforvalter, er dette problematisk i forhold
til kirken som trossamfunn (jfr.s.15 siste avsnitt). Dersom gravferdsloven fremstår som
overordnet kirkemøtets frihet til å fastsette liturgi for kirkegårdsvigsling er det
nærliggende å trekke den konklusjon at kommunene bør overta gravferdsforvaltningen,
og da med plikt til å ivareta religionsfriheten for Den norske kirkes medlemmer når de
skal gravlegge sine døde.

Det er en stadig kamp for fellesrådene å skaffe budsjettinessig dekning for
gravlundsforvaltningen, og svært mye av rådenes tid og kreative kapital beslaglegges av
denne krevende oppgaven. I de lokale menighetene er det et behov for i større gad å
kunne ha fokus på gudstjenestefornyelse, trosopplæring og menighetsbyggende arbeid.
Jeg mener på denne bakgrunn at kirkegårdsforvaltningen i sin helhet bør overtas av
kommunene. Dette som en naturlig fortsettelse av den lovutvikling som gradvis har løst
båndene mellom kirken som trossamfunn og gravferdsforvaltningen (3.1).

Jeg vil også peke på en mulig løsning der kommunene har ansvaret for forvaltningen,
men der det er naturlig velger å kjøpe denne tjenesten hos kirkelig fellesråd. En slik
situasjon vil skape større forutsigbarhet i fellesrådenes økonomi, og klargjøre at
forvaltningen av gravferd er noe som kirkelig fellesråd gjør på samfunnets vegne.

Lokale eller regionale fagråd
Det bør opprettes gravferdsfaglig utvalg lokalt ut fra at kompetansen utvikles i nærhet
til den lokale gravferdsforvaltningen. Dersom kirkelig fellesråd som gravferdsforvalter
skal innby til drøftinger en gang i året, må kommunene forpliktes til å skaffe
budsjettmessig dekning for administrasjon og kontinuerlig kompetanseutvikling Mitt
primære standpunkt er som allerede nevnt, at kommunen bør ha dette ansvaret som en
konsekvens av at de bør overta som gravferdsforvalter (4.1).

Særskilt tilrettelagte graver
Departementet foreslår at betalingsplikten tillegges hjemkommunen når
hjemkommunen/kirkelig fellesråd selv ikke har sørget for tilrettelagte graver (4.3). Det
foreslås at det er kommunestyret i gravleggingskommunen som fastsetter størrelsen på
den kostnaden som skal dekkes (s.13, nest siste avsnitt). Her ligger det en mulig konflikt
mellom fellesrådet (forvaltningsansvarlig) og kommunen (finansieringsansvarlig).
Lovgiver bør her følge samme prinsipp som ligger til grunn for forslaget til endring i §
4 (s.21,22) og presisere at kommunen ikke kan fastsette satser uten etter tilslutning fra
kirkelig fellesråd.
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Fra vigsling av kirkegård til seremoni på gravlund
Vigsling av kirkegårder som liturgisk handling som står sterkt i folks bevissthet i vårt
bispedømme Jeg vil understreke betydningen av at også den folkelige tilnærmingen til
kirkens vigslingspraksis må respekteres. Det knytter seg trygghet til denne handlingen,
og det vil for mange oppleves uverdig å ta en gravlund i bruk uten at den er innviet
gjennom en vigsling.

Jeg ser det som viktig at kirken og kirkemøtet klargjør sitt syn på hva vigsling teologisk
sett innebærer (4.5, s.16). Det vil være naturlig å gjøre dette innenfor rammen av den
pågående gudstjenestereformen. I en kultursituasjon med økende pluralismen ser jeg et
behov for tydelighet fra kirkens side om hva vi forstår med kirkelig vigsling av
kirkegårder.
I henhold til lutherske teologi som kirken bekjenner seg til er Gud til stede i alt han har
skapt. En vigslingshandling som bygger på denne troen kan ikke begrense velsignelse
og vigsling til kun å gjelde innefor gitte kartkoordinater på kirkegården.

Kirkens vigsling vil slik jeg ser det, ikke være til hinder for at det også kan
gjennomføres gravferd etter andre religioners og livssyns ritualer. Jeg ser heller ikke
noe som er til hinder for at andre tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet
skal gis anledning til å gjennomføre en innvielse på sine premisser når en ny gravlund
skal tas i bruk.

Frister ved gravferd og kremasjon
Jeg støtter forslaget om å forlenge fristen for gravferd fra åtte dager til fjorten dager, og
at hensynet til varslingsplikt overfor politiet er overordnet andre hensyn ved kremasjon
(4.6).

Askespredning
Jeg vil fraråde at man utvider lovbestemmelsene om askespredning til også å tillate at
asken kan spres over elver i områder med øde preg (4.7 s. 20). Dette kan virke støtende
i forhold til andre som bruker naturen til rekreasjon og friluftsliv.

Klageadgang for vedtak etter offentlighetsloven
Det heter i høringsnotatet at den kirkelige rådsstrukturen ikke er hierarkisk i den
forstand at de kirkelige organene ikke står i et generelt over- eller underordningsforhold
til hverandre (6.8 s.34). Kirkerådet er i dag sekretariat for kirkemøtet, og rådet er ikke
overordnet bispedømmerådene eller andre kirkelig organ. Man bør være klar over at det
her legges opp til mønster der Kirkerådet får en ny rolle i forhold til bispedømmerådene.
En slik ordning kan oppfattes førende i en situasjon der de framtidige roller og nivåer i
kirken skal avklares gjennom en politisk prosess fram mot 2013. Jeg vil anbefale at
departementet er sentral klageinstans for de kirkelige organ inntil den framtidige
kirkestrukturen er nærmere avklart gjennom behandling i Kirkemøtet og i Stortinget.

Rett til grav for dødfødt barn
Jeg vil understreke behovet for at det tas inn en presisering om at dødfødte barn skal ha
rett til fri grav når moren eller faren har bopel i kommunen. Det er viktig at det ikke
settes noen begrensninger i forhold til barnets, og eventuelt fosterets alder, men at dette
overlates til foreldres skjønn og ønske i samråd med den lokale prest eller annen
veildeder.

Krigsgraver
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Departementet ser det som mest aktuelt at kirkelig fellesråd får ansvaret for vedlikehold
av krigsgraver og krigsminnesmerker, og forslår at de skal være fredet uten
tidsbegrensning, og holdes i hevd med verdighet (s.26). Det heter i forslaget til
bestemmelse at departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av
krigsgraver, krigslunder og krigsminnesmerker. Det vil  være  til dels svært
kostnadskrevende for kirkelige fellesråd å vedlikeholde krigskirkegårder på en verdig
måte. Ny § 23a bør derfor ha som siste setning: "kirkelig fellesråd (ev. kommunen) vil
få sine kostnader dekket av staten".

Politiattest
Jeg er av den oppfatning at det bør være krav om politiattest for personer som skal
tilsettes i kirkelige stillinger, inneha tillitsverv, og utføre frivillige oppgaver (6.5). Dette
er særlig viktig av hensyn til mindreårige, men har også aktualitet i stillinger der ansatte
og frivillige i sitt arbeid møter eldre og handikappede. For å unngå mistenkeliggjøring
av enkeltpersoner bør innhenting av politiattest knyttes til stillingens karakter, og ikke
til den aktuelle søker til kirkelig stilling. Det må også utarbeides retningslinjer for
hvilken type attest som skal innhentes til de aktuelle stillingene/oppgavene, og disse
retningslinjene må gjelde kirkelige tilsetningsorgan i hele landet.

Krav om medlemskap i Den norske kirke for lærere ved
teologisk fakultet
Dersom krav om medlemskap for lærere ved teologis fakultet oppheves (6.6), må det
vurderes om fakultetets lærere fortsatt skal ha stemmerett ved nominasjon av biskop og
ha møterett på Kirkemøtet (Hr. Regler for nominasjon m.v ved utnevning av biskop,
samt Kirkemøtets forretningsorden). Det teologiske fakultet vil fremstå som et
religionsvitenskapelig fakultet, og det vil være nødvendig for Kirkemøtet og ta opp
spørsmålet om fakultets relasjon til kirken på ny.

Med v lig hilsen

Per Os ar Kjølaas
biskop T r eir Norwich

rådgiver
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