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HØRING – ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV 

 

Østre Toten kirkelige fellesråd viser til høringsbrev og notat av 30.06.2010 med forslag til 

endringer i gravferdslov og kirkelov. Fellesrådet er enig i behovet for endringer og støtter i 

store trekk endringsforslagene i høringsnotatet. Vi ser også fram til en tilsvarende 

gjennomgang av forskriften til gravferdsloven.  

 

Vi har i tillegg følgende kommentarer til forslagene: 

 

Kunnskap, kjennskap, samhandling 

 

Forslaget om et samarbeidsorgan og felles årlig møte mellom de tros- og livssynssamfunn 

som er virksomme på stedet støttes. Dette kan bidra til økt respekt og forståelse. 

 

Hensynet til avdødes religion og livssyn 

 

Vi støtter hovedformålet i forslaget om å legge bedre til rette for at de behov religiøse og 

livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging, kan ivaretas og at gravlegging 

skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn. 

 

Særskilt tilrettelagte graver 

 

Vi støtter intensjonen om tilrettelagte graver for religiøse minoriteter. Vi synes det er urimelig 

å kreve at det skal gjelde for hver kirkegård/gravlund. Det vil kanskje aldri komme til 

anvendelse. Vi mener det er tilstrekkelig at tilbudet finnes innenfor kommunen. Det er videre 

rimelig at hjemkommunen betaler de ekstra utgiftene det medfører hvis tilbudet ikke finnes i 

kommunen og det blir nødvendig å søke til en annen kommune for tilrettelagt gravlegging. Vi 

vil presisere at denne ekstra utgiften bør dekkes av kommunen og ikke av kirkelig fellesråd 

slik det går fram av endringsforslaget. Alternativt er det kommunen som må ta det 

økonomiske ansvaret for å anlegge felt for tilrettelagte graver. Det er i tillegg viktig å være 

oppmerksom på hva de økonomiske konsekvensene av tilrettelagt gravlegging kan bli og at 

det kan være nødvendig å sette en begrensning på utgiftene som kommunen forplikter seg til i 

denne sammenheng. 
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Betegnelse 

 

Det lyder naturlig og er godt innarbeidet tradisjon å bruke betegnelsen kirkegård om et 

område som ligger inntil eller omkring en kirke, og det må det fortsatt være anledning til. Det 

er ikke til hinder for at gravlund innføres som betegnelse i loven. 

 

Vigsling 

 

Vigsling er et vanskelig tema. Det er uklare forestillinger om hva det innebærer, og det er 

også uklart hvor stor betydning det i realiteten har. Det er uklare holdepunkter for hvor viktig 

det er fra et kirkelig synspunkt, og det også uklart i hvor stor grad vigslingen oppleves 

støtende for mennesker som tilhører andre religioner eller livssyn. Vi ser imidlertid ingen 

grunn til å endre betegnelse til seremoni. Det vil heller bidra til større uklarhet i hva som 

foregår. Vi er enig i at kirkens liturgi for vigsling av kirkegård ikke skal skape problemer for 

andre tros- og livssynssamfunn. Samtidig har vi aldri opplevd at dette har blitt oppfattet som 

noe problem. Vi mener at det fortsatt bør gis anledning til en form for vigsling i den grad det 

har betydning både for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Dette vil være et 

naturlig tema å drøfte i kontaktorganet for ulike tros og livssynssamfunn innenfor den enkelte 

kommune. 

 

Frist for gravlegging 

 

Vi er enig i forslagene til endringer i fristene for gravferd og kremasjon. Fristene i 

eksisterende lovtekst settes stadig på prøve. Det nye forslaget vil være lettere å praktisere uten 

å komme på kant med loven. Samtidig er vi enig i at gravferden bør finne sted så fort det er 

praktisk mulig og at dette også kunne tas inn i den nye lovteksten.  

 

Askespredning 

 

Vi ønsker en restriktiv linje når det gjelder aksespredning og er enig i at loven ikke bør endres 

på dette området. Vi er også betenkt på et initiativ som kan åpne for økt adgang til 

askespredning i rennende vann osv.  

 

Gravferdslovens allmenne karakter 

 

Vi støtter hovedideen om endringer som tar sikte på å tilpasse gravferdsloven til et 

multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Det innebærer bl a at menighetsmøtet ikke skal ha 

noen særstilling med uttalerett når det gjelder oppføring av krematorium og anlegg og 

utvidelse av gravlund. Vi støtter forslaget om kommunens tilslutning. Vi er også enig i at 

spørsmål om kirkelige handlinger i forbindelse med kremasjon ikke bør reguleres her ut fra 

gravferdslovens allmenne karakter. 

 

Rett til grav for dødfødt barn og endring som følge av ny ekteskapslov 

 

Vi støtter forslaget om lik rett for mor og far til gravlegging i den kommunen de bor i for 

dødfødt barn. 
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Kremasjon som gravferdsform 

 

Vi støtter forslaget til lovendring som innebærer et skritt i retning av å normalisere kremasjon 

som gravferdsform. Vi støtter også initiativet for likestille kremasjon med kistebegravelse, 

slik at økonomi ikke blir en faktor i vurderingen for pårørende. 

 

Endring av meldingsrutiner 

 

Vi støtter forenklingen som foreslås. 

 

Krigsgraver 

 

Vi ser behovet for klarere ansvarsforhold på dette området og har ingen innvendinger mot 

forslaget om at fellesrådet får ansvar for vedlikeholdet av krigsgraver og minnesmerker så 

lenge staten tar det økonomiske ansvaret. 

 

ENDRINGER I KIRKELOVEN 

 

Tilpasning til ny organisering av prestetjenesten 

 

Forslaget om å ta begrepet prestegjeld ut av kirkeloven støttes. Det er en konsekvens av 

tidligere endringer i tjenesteordning for menighetsprester og er en understrekning av prostiet 

som tjenestedistrikt. Vi ser også positivt på at endringen kan gi større rom for tilpasninger i 

den kirkelige organiseringen. 

 

Politiattest 

 

Vi støtter forslaget om at Den norske kirke får hjemmel til å kreve politiattest ved tilsetting. 

Samtidig bør det vurderes om adgangen til politiattest bør kunne utvides til å gjelde mer enn 

ulike medarbeiders om skal være i kontakt med mindreårige. Andre grupper som ikke 

nødvendigvis er mindreårige kan også ha behov for beskyttelse. 

 

Kirkebok 

 

Vi støtter forslaget. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Odd Arne Raddum       Roar Øksne 

leder i fellesråd       kirkeverge 


