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HØRING  -  ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV.

Oppdal kirkelige fellesråd har, på grunn av sommerferie, ikke behandlet dette som sak. Dette på
grunn av den korte fristen som er gitt i høringsrunden. Høringsinnspillet er derfor en administrativ
behandling av saken, som samsvarer med andre kirkelige fellesråds behandling.

Under følger de kommentarer vi har til lovendringene:

Bakgrunn for forslagettil  endringer ligger i NOU 2006: Staten og Den norsk kirke
(Gjønnesutvalget) der det fokuseres på at Norge i stadig større grad blir et flerkulturelt samfunn, og
i den forbindelse blir det et økende behov for å kunne ivareta det tros- og livsynsmessige
mangfoldet på en god måte — med spesielt fokus på gravskikker og situasjoner knyttet til død, sorg
og gravferd.

Pkt 2.2
I kirkeforliket — politisk avtale av 10.april 2008 mellom stortingspartiene om det framtidige forhold
mellom stat og kirke - heter det at dagens lovgivning for gravferdsforvaltningen videreføres, på
samme tid som det gjøres tilpasninger for minoritetene.

Dep. varsler at de ville vurdere spørsmålet om vigsling av kirkegårdene. Videre å få en mer nøytral
betegnelse som gravlund/gravplass i lovgivningen. Dette med begrunnelse at kirkegården er
offentlig og forbeholdt alle.

Pkt 3.1 Lovutviklingen
Kirkekommisjonen av 1890 framsatte lovforslag til lov om Kirker og Kirkegaarde. Loven ble vedtatt
i 1897. Etter lov om ligbrænning ble vedtatt i 1898 ble det for første gang åpnet for kremasjon i
Norge. Loven ble opphevet i 1996, og bestemmelser vedrørende kremasjon ble tatt med i ny lov av
7.juni 1996 nr. 32 om Kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven).

Det offentlige har fortsatt mulighet til å pålegge en særskilt avgift for å dekke ekstra kostnader ved
kremasjon
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Pkt. 4 Religiøst begrunnede ønsker ved gravlegging

Pkt 4.1 Kunnskap, kjennskap og samhandling
Høringsnotatet fokuserer sterkt på viktigheten av å legge til rette for gjensidig utveksling av
kunnskap og kjennskap til de ulike tros- og livsynsamfunnenes ønsker vedrørende gravferdskikker.
Her foreslås endring i gravferdsloven § 23 Forvaltningsansvar.

Nytt tredje ledd skal lyde:
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.

Vurderinq:  
Her burde ordene "....som er virksomme på stedet..." vært byttet ut med "som er registrert på
stedet". Det kan være vanskelig å holde oversikt over hvilke tros- og livssynssamfunn som er
virksomme i prostiet til enhver tid, dersom de ikke er registrert. Forslaget til et årlig møte er positivt.

Pkt. 4.2 Hovedbestemmelse om hensynet til avdødes religion/livssyn

Endring i § 1 i Gravferdsloven: Hvor gravleggingen skal skje.

Ny overskrift: Grunnleggende bestemmelser

Nytt første ledd:  Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Vurderinq: Undertegnede støtter forslaget. Positivt med avklarende tillegg.

Pkt. 4.3 Særskilt tilrettelagte graver
§  6 Rett til grav
Nytt punkt andre ledd, tredje punktum
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.

Vurderinq: Undertegnede støtter forslaget. Greit som følge av likt tilbud til alle. Dette må da komme
fram i de kommunale bevilgninger som overføres fellesrådene.

Pkt. 4.4 Kirkegård, betegnelse og beliggenhet
I lovforslaget endres betegnelsen kirkegård til gravlund. Gravlund skal ikke knyttes til kirken, og
kirken skal ikke lenger få vigsle grunnen til kristent bruk. Dep. ønsker å tydeliggjøre at
gravplassene er offentlige og for alle. Av den grunn foreslås det å endre betegnelsen kirkegård til
gravlund.

Vurderinq:  
Å erstatte kirkegård med en litt mer nøytral betegnelse er greit. Gravplass er mer kjent enn
gravlund, og bør være en nøytral nok betegnelse. Gravlund er en betegnelse som blir mer benyttet
innen byområder.
På Oppdal har vi kun gravplasser rundt kirkene, og det vil by på noen ekstra utfordringer hvis det
skal anlegges gravlund på nøytralt sted. Dette må da komme fram i de overføringer fellesrådet får
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fra kommunen. Vi reagerer på at vigslingen, som ligger dypt i vår kultur, skal fjernes. Vigslingen
bygger på Bibelens ord om at "alle ting helliges ved Guds ord og bønn". Å vigsle er å innvile, ta
unna det som hører Herren til. Ved vigsel setter vi av arealet til et bestemt formål.

Forslag: Betegnelsen gravlund endres til gravplass.

Tittel på gravferdsloven foreslås endret til:
Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

I følgende bestemmelser skal uttrykket kirkegård endres til gravlund:
1. Overskrift kapittel 1
2. § 1 første, andre og tredje ledd
3. Overskrift § 2
4. § 2 første og andre ledd
5. § 3 første og andre ledd
6. Overskrift § 4
7. § 4 første og tredje ledd.
8. Overskrift § 5
9. § 5
10. § 6 første og andre ledd
11. § 7 første ledd
12. Overskrift § 8
13. § 8 første ledd.
14. § 10 sjuende ledd (kirkegårdsmyndigheten erstattes med gravlundsmyndigheten)
15. § 14 første og andre ledd
16. § 18 andre og tredje ledd
17. § 21 første ledd
18. § 22
19. § 25 andre ledd
§ 2. Krav til gravlund
Første ledd andre punktum oppheves.

Vurdering: Nødvendige endringer.

Forslag: Tittel på gravferdsloven endres til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(Gravferdsloven). Alle foreslåtte endringer fra kirkegård til gravlund, endres i stedet til
gravplass.

Pkt 4.5 Fra vigsling av kirkegård til seremoni på gravlund
Adgang til å vigsle gravplass er hjemlet i gravferdsloven § 5.

Det at kirken vigsler gravferdsarealet hindrer ikke at det på arealet som er vigslet kan
gjennomføres andre religioners og livssynssamfunns ritualer ved gravferd. Høringsnotatet
fokuserer på at det kan oppleves støtende for mennesker som tilhører andre religioner — muligens
også andre livssynsamfunn — å bli tilvist grav på et "slikt område" (dvs. vigslet gravplass).

Vurdering: Vi er ikke kjent med at noen slik reaksjon fra avdødes familier som velger gravlegging i
vår kommune. At vi over tid likevel må forholde oss til slike reaksjoner, jfr. Oslo-avisene, bør
avhjelpes med at det settes av egne områder på gravplassen som ikke blir vigslet, jfr. Pkt. 4.4.
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Forsla til endrin i ravferdsloven 5. Vi slin av ravlund

Overskriften skal lyde:  Seremoni på gravlund
§ 5 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. 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.

Vurderinq:  

Forslaq:  Jfr. Pkt.4.4. Forslag om felles betegnelse gravplass, foreslås endring i § 5 til:
Seremoni på gravplass
Den norske kirke og registrerte trossamfunn som er virksomme på stedet, skal gis
anledning til å ha en seremoni for å vigsle gravplass eller deler av den. Alle skal ivaretas
ivaretatt ved at det settes av areal som ikke er vigslet, og hvor alle tros- og livssamfunn kan
ha sin egen seremoni.

Pkt. 4.6 Frister ved gravferd og kremasjon -  §  12 -  §  10 -  §  13
Etter gravferdsloven § 12 skal gravlegging av kiste skje senest 8 dager etter dødsfallet. Den
samme fristen gjelder etter § 10 for kremasjon. Nedsettelse av urne etter kremasjon skal skje
senest 6 mnd etter dødsfallet.

Vurderinq:  
Vi anser dette som et godt forslag som anbefales og støtter både for § 10, § 12 og § 13. For
mange pårørende kan dette være en svært kort tidsfrist. Nå foreslår dep. at fristen skal utvides til
14 dager. Dette er uproblematisk så lenge en har grei nok kjølekapasitet — noe som er tilfellet i vår
kommune. Det at det fortsatt også gis rom for unntak i § 13 gjør forslaget positivt. Folk reiser mye,
og flere steder opplever folk det vanskelig å komme seg hjem innen åtte dager.

Pkt 4.7 Askespredning
Dep. har ikke funnet grunn for endring av dette pkt., men vil utarbeide et nytt rundskriv til
fylkesmennene der det i visse tilfeller gis mulighet for spredning av aske over rennende vann.

Pkt 4.8 Gravferdslovgivingens allmenne karakter
Dep foreslår at § 20 annet ledd siste punktum og § 9 sjette ledd oppheves. Dette pga at dep. ikke
ser nødvendigheten av å regulere de kirkelige handlinger i gravfredsloven.

Vurderinq: Endringen støttes.

4.8.2 Saksbehandlingsregler vedr krematorier og gravlund
Dep. foreslår å ta bort lovkravet om at menighetsmøtets uttalelse skal innhentes ved behandling av
visse saker på gravferdsområdet.

Vurderinq: Vi er enig i forslaget, da fellesrådet ivaretar "tildelt gravferdsmyndighet" på vegne av
hele lokalsamfunnet.

5.1 Rett til grav for dødfødt barn m.m.
Dep. foreslår følgende endringer § 6 ang. dødfødte barn og § 9 samboerlignende ekteskap:
§ 6. Rett til grav
Første ledd skal lyde:
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravlunden
her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.
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§ 9. Hvem som sørger for gravferden
Andre 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.

Endring: "partnerskapslignende samboerskap" er tatt ut av lovteksten, ettersom vi nå har felles
ekteskapslov for heterofile og homofile par. Lov av 27.06.2008 nr 53.

Vurdering: Vi er positiv til endring i § 6 (tillegg "eller faren"). Bestemmelsene i § 9 kan være
vanskelig å godta i noen familier etter avdøde hvor en "ukjent samboer" overtar alle rettigheter ved
begravelse/grav. Fellesrådet må imidlertid forholde seg til at ekteskap og samboerskap sidestilles i
andre lover, med de følger det får for bestemmelsene i gravferdsloven. Det er liten mulighet å få til
en endring her.

5.2 Kremasjon som gravferdsform
Forslag til endring i gravferdsloven § 10. Kremasjon

Første og andre ledd slås sammen til nytt første ledd og skal lyde:

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.

Vurdering: Vi støtter denne endringen.

5.3 Endring av meldingsrutiner
Fram til nåværende gravferdslov trådte i kraft i 1997 var dødsmelding til soknepresten for
statskirkemedlemmer det lovpålagte dokument som måtte foreligge før gravlegging kunne finne
sted. Undertegnede har sjelden mottatt dødsmelding innen åtte dager etter dødsfallet, og har som
de fleste andre i landet gravlagt på melding fra begravelsesbyrået.

Høringsnotatet konstaterer at dagens praksis avviker fra skissert rundskriv, og at dagens lovverk i
stor grad sees på som foreldet. Skjemaet som i dag benyttes av gravferdsbyråene antas å danne
grunnlag for at begravelse kan gjennomføres. §10 fjerde ledd og deler av § 11 foreslås opphevet.

Vurdering: Et godt forslag til lovendring, i forhold til den praksis fellesrådet har i dag.

5.4 Krigsgraver
For å sikre en bedre og mer ensartet forvaltning på området mener dep. det er behov for å
regulere ansvarsforholdene på en annen måte enn i dag. Dep. ser det som mest aktuelt at kirkelig
fellesråd får ansvaret for vedlikeholdet av krigsgraver og krigsminnesmerker, og at også ansvaret
for de særskilt anlagte krigskirkegårdene (krigsgravlunder) kan legges til lokale
kirkegårdsmyndigheter eller andre. Det økonomiske ansvaret skal fortsatt ligge til staten.

Vurderino: Vi støtter endringen.
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ENDRINGER I KIRKELOVEN

Noen forslag til endringer i kirkeloven følger av de foreslåtte endringene i gravferdsloven. Disse er
omtalt i punkt 6.9.

I tillegg til dette er det behov for å foreta enkelte andre justeringer av kirkeloven, som er begrunnet
i andre forhold enn ønsket om tilpasning til tros- og livssynsminoritetenes behov ved gravferd.
Det dreier seg om

• Justeringer i kirkeloven vedrørende tilspasning til ny organisering av prestetjenesten (6.1)
• Harmonisering med barneloven (6.2)
• Justeringer i kirkeloven som følger av de foreslåtte endringene i gravferdsloven (6.3)
• Regler for tilsetting i Kirkerådets sekretariat (6.4)
• Politiattest (6.5)
• Krav om medlemskap i Den norske kirke for  lærere ved teologisk fakultet (6.6)
• Regler om kirkebokføring (6.7)
• Klageadgang etter offentlighetsloven (6.8)
• Ugildhet (6.9).

Pkt 6.1 Tilpasninger til ny organisering av prestetjenesten
Tjenestedistrikt betegnet som prestegjeld er tatt ut, derav konsekvenser for §§ 2,5,6,9 og 11 i
Kirkeloven. Ingen materiell betydning.

Forsla til endrin er i kirkeloven vedrørende reste 'eld
§ 2. Kirkelig inndeling
Første ledd tredje punktum skal lyde:
Hvert sokn hører til ett prosti.
Fjerde punktum oppheves.
Andre ledd første punktum skal lyde:
Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme fastsettes av
Kongen.

§ 5. Soknets organer
Tredje ledd skal lyde:
I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune, og i kommuner med særlig mange sokn, kan
departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.

§ 6. Menighetsrådets sammensetning
Femte ledd skal lyde:
Biskopen bestemmer hvilken prest som skal være medlem av menighetsrådet. Biskopen fordeler
prestene innenfor tjenestedistriktet slik at hvert menighetsråd får en prest til medlem. Biskopen
bestemmer også hvordan prestene skal være varamedlemmer for hverandre.

§ 9. Menighetsrådets oppgaver
Femte ledd oppheves.
Nåværende sjette til niende ledd blir femte til åttende ledd.

§ 11. Menighetsmøtets oppgaver
Andre ledd skal lyde: 29
Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg
om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i
grensene for sokn.

Vurdering: Vi støtter forslaget.
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6.2 Harmonisering med barneloven
Barnelov og Kirkelov samkjøres vedrørende barns uttalerett. Når barneloven ivaretar uttaleretten,
er det ikke nødvendig med særlige bestemmelser i kirkeloven.

Kirkeloven § 3. Tilhørighet og medlemskap. Nr 4, andre ledd siste punktum oppheves.

Vurderino: Vi støtter endringen.

6.3 Justeringer som følger av endring i gravferdsloven
Begrepet kirkegård erstattes med gravlund i gravferdsloven — konsekvens for kirkeloven §§ 14 og
15.

Menighetsmøtets uttalerett i gravferdsloven § 4 fjernes — tilsvarende må det endres i kirkeloven §
11 andre ledd (pkt 4.8.2). Menighetsmøtets saksområde begrenses til å gjelde store saker som
kirkebygg m.v.

Forslao: Begrepet kirkegård erstattes med gravplass.

6.4 Tilsettinger i Kirkerådets sekretariat
Da antallet ansatte gjennom årene har økt betydelig, har det blitt behov for å etablere et
tilsettingsråd for Kirkerådet som tilsetter alle ansatte i sekretariatet, med unntak av direktør og
avdelingsledere. Denne ordningen er nedfelt i et reglement i samsvar med tjenestemannslovens
bestemmelser.
Dep. foreslår en endring i kirkeloven § 25, og forslaget sikter mot å avklare at Kirkerådet har
hjemmel til å fastsette at tjenestemenn under rådet skal tilsettes av et tilsettingsråd.

Forslag til endring i kirkeloven § 25. Kirkerådet.
Tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Tilsettingsmyndighet kan delegeres til et tilsettingsråd.

Vurderino: Vi støtter forslaget.

6.5 Politiattest
Endring i kirkeloven § 29 Krav om medlemskap m.v.

Nytt andre ledd skal lyde:
Det kan utstedes barneomsorgsattest, jf politiregisterloven § 39 til bruk for lovbestemte organer i
Den norske kirke for person som lønnet eller ulønnet skal ansettes, utføre oppgaver eller inneha
tillitsverv der vedkommende vil ha ansvar for eller være i kontakt med mindreårige.

Vurderino: Vi støtter forslaget. Alt av lowerk som kan beskytte den mindreårige er positivt.

6.6 Krav om medlemskap i Dnk for lærere ved teologisk fakultet
Etter kirkelovens § 29 skal kirkelig tilsatte, ombud og lærere ved teologisk fakultet være medlem av
Dnk. Dep. kan dispensere fra kravet. Endringsforslaget til § 29 om medlemskap mv beholdes, men
kravet til lærere ved teologisk fakultet tas bort.

Vurderino: Lærere ved teologisk fakultet er med på å utdanne prester og andre kirkelig ansatte til
tjeneste i Dnk. Lærere ved teologisk fakultet er også høringsinstans i saker vedr. Dnk, har
stemmerett ved utnevnelse av biskoper, og deltar i Dnk's lærenemd.
Det er ikke konsekvent at personer med så stor innflytelse i et kirkesamfunn ikke skal være
medlem.
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Forslao: Vi anbefaler derfor at kravet om medlemskap for lærere ved teologisk fakultet
beholdes.

6.7 Kirkebokføring
Det arbeides med å innføre elektronisk kirkebokføring. Lowerket må endres slik at opplysninger
som register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet, jordfestet, samt personer som melder
seg inn og ut av Dnk kan organiseres i en sentralt elektronisk database.

Forslag til endring i kirkeloven § 37. Kirkebokføring
Nytt andre ledd skal lyde:
Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet inntas i
medlemsregister for Den norske kirke, jf. § 3 nr. 10.

Vurderino: Vi støtter forslaget.

6.8 Klageadgang for vedtak
Etter kirkeloven § 38 første ledd gjelder offentlighetsloven for den virksomhet som drives av
lovbestemte kirkelige organer. Vedtak kan ikke påklages med mindre annet er særskilt bestemt, jfr.
Kirkeloven § 38 annet ledd.

Eksempelvis vedtak om avslag om innsyn og andre avgjørelser etter offentlighetsloven i et
lovbestemt kirkelig organ — her finnes ingen særskilte bestemmelser som gir mulighet for
påklaging. Kirken omfattes av offentlighetsloven og bør ha en klageordning. Ved endring i
kirkeloven vil en få denne muligheten.

Forslag til endring i kirkeloven § 38. Saksbehandlingsregler.
Andre ledd nytt andre og tredje punktum skal lyde:
Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan
påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av bispedømmerådet,
kan påklages til Kirkerådet.

Vurderino: Vi støtter forslaget. Positivt med klageadgang, som all annen virksomhet som drives
etter offentlighetsloven.

6.9 Særskilte ugildhetsbestemmelser
Forslag til endring i kirkeloven § 38 Saksbehandlingsregler
Endringen er av lovteknisk karakter og ingen realitetsendring.

Vennlig hilsen
Fo Oppdal kirkelige felle åd

V gard Skjø tad
Kirkeverge
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