
Høringssvar - forslag til endringer i Gravferdsloven og enkelte
endringer i Kirkeloven

Bakgrunnen for høringen er at det i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 17  
2007-2008 "Staten o Den norske kirke" ble varslet en gjennomgang av

gravferdsloven med sikte på å legge bedre til rette for religiøse og livssynsmessige
minoriteters behov ved gravferd. Departementet tar i tillegg opp enkelte andre forslag til
endringer i gravferdsloven og kirkeloven, blant annet forslag om en ny hjemmel til å
innhente politiattest for ansatte og frivillige innenfor Den norske kirke.

Forslag til endringer i Gravferdsloven

Generell kommentar:

Oslo bispedømme gir sin støtte til at Gravferdsloven endres i samsvar med Gjønnes-
utvalgets innstilling (NOU 2006: 2) og Stortingsmelding nr. 17: Staten og Den norske
kirke. Oslo bispedømme anser det som viktig at religiøse minoriteters rettigheter blir tatt
vare på og at religiøst begrunnede ønsker ved gravlegging vektlegges.

Oslo bispedømme vil samtidig minne om at kirkegårdsbegravelse og tradisjoner knyttet
til denne utgjør en viktig del av vår kulturelle arv. Over 90 % av befolkningen
gravlegges i samsvar med kirkens rituale og ordninger. Ved endringer bør også slike
aspekter tas hensyn til.

Kommentar til de enkelte lovforslag:

4. RELIGIØST BEGRUNNENDE ØNSKER VED GRAVLEGGING

4. 1. Kunnskap, kjenneskap og samhandling

Departementet foreslår følgende tilføyelse til § 23 i Gravferdsloven:

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.

Oslo bispedømme er enig i at et lokalt kontaktforum er hensiktsmessig og nødvendig.
Vi stiller spørsmål om Gjønnes- utvalgets forslag om et fagråd på bispedømmenivå kan
utgjøre et supplement. Bør loven inneholde en formulering også om dette?

4.2 Hovedbestemmelse om hensynet til avdødes religion eller livssyn

Forslag til endring i gravferdsloven § 1. Hvor gravlegging skal skje
Overskriften skal lyde:
Grunnleggende bestemmelser
Nytt første ledd skal lyde:
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Oslo bispedømme stiller spørsmål om formuleringen som føyes til som nytt første ledd bør
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være mer omfattende. En faneparagraf er retningsgivende, hensikten er i dette tilfelle å
"tydeliggjøre at det skal tas hensyn til de særskilte behov som medlemmer av tros- og
livssynsminoriteter har i forbindelse med gravferd, og at avdødes religion eller livssyn skal
tillegges særlig vekt. Den vil innebære en tilskyndelse i retning av å legge forhold praktisk
til rette, og også å ta i bruk den myndighet organene har til å fravike gjeldende regelverk når
dette er rimelig og nødvendig for å imøtekomme slike ønsker." Oslo bispedømme foreslår
at Gjønnes - utvalgets formulering tas inn i § 1 i sin helhet. Nytt første ledd vil da lyde:

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn og så langt det er mulig
i overensstemmelse med de regler den enkelte religion eller det enkelte livssyn krever.

4.3 Særskilt tilrettelagte graver

Forslag til endring i gravferdsloven § 6. Rett til grav
Andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:
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.

Oslo bispedømme mener at dette er en praktisk og hensiktsmessig måte å løse aktuelle
behov på, og støtter forslaget.

4.4 Kirkegård —betegnelse og beliggenhet
Departementets endringsforslag:

Etter gravferdsloven § 2 første ledd andre punktum skal kirkegård i alminnelighet anlegges i
hvert sokn og i nærheten av kirke. Bestemmelsen har de senere år i liten grad vært tillagt vekt
ved planlegging av nye gravlundsanlegg. Departementet mener at det ikke lenger er rimelig som
normalordning å knytte anlegg av nye gravlunder til Den norske kirkes soknestruktur og
kirkebygg og foreslår bestemmelsen opphevet.
Det vil fortsatt være av betydning at gravlunder anlegges og drives  nært til der mennesker bor.
Det følger av samme ledds første punktum at det fortsatt må være gravlund i hver kommune.

I tillegg foreslås det at uttrykket "kirkegård" erstattes med "gravlund" i de aktuelle
bestemmelser i Gravferdsloven.

Oslo bispedømme er enig i at nåværende bestemmelse om at kirkegård skal i alminnelighet
anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke er for kategorisk. En slik lokalisering, nær en
kirke, vil i noen tilfeller fortsatt kunne være hensiktsmessig. Minoriteters behov kan tas vare på
også ved slike løsninger, noe det gis det mange eksempler på. Lovverket bør peke på denne
muligheten. Oslo bispedømme foreslår at følgende formulering overveies tatt med i § 2:
Nærhet til en kirke kan legges vekt på ved lokalisering av kirkegård/ gravlund, når dette anses
onskelig utfra lokale forhold, dersom minoriteters behov ivaretas på en god måte.

Oslo bispedømme stiller et spørsmål ved om det er hensiktsmessig at ordlyden i Gravferdsloven
skal ha et fullstendig nøytralt preg. Mesteparten av de lokaliteter som loven henviser til vil i
dagligtale fortsatt bli benevnt "kirkegårder". Vi anbefaler at en overveier om uttrykket
"kirkegård/ gravlund" bør anvendes som terminologi i de aktuelle paragrafer.

4.5 Fra vigsling av kirkegård til seremoni på gravlund

Departementets endringsforslag:

Forslag til endring i gravferdsloven § 5. Vigsling av gravlund
Overskriften skal lyde:
Seremoni på gravlund
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§ 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.

Oslo bispedømme har ingen innvendinger til formuleringen.

4.6 Frister ved gravferd og kremasjon

Departementets forslag:

Forslag til endringer i gravferdsloven §§ 10, 12 og 13
§ 10. Kremasjon
Nåværende tredje ledd blir andre ledd og skal lyde:
Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 14 dager etter dødsfallet.

§ 12. Frist for gravlegging
Første ledd skal lyde:
Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 14 dager etter dødsfallet.
§ 13. Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging.
§ 13 skal lyde:
Fristene i § 10 andre ledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar
med bestemmelsene i lov 9. februar 1973 om transplantasjon, sykehusobduksjon og
avgivelse av lik m.m., eller det er besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av
straffeprosessloven § 228.
Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 andre ledd og § 12 dersom det foreligger
tungtveiende grunner for det.
Dersom vilkårene for oppbevaring av kiste tilsier det, skal kirkelig fellesrådforkorte
fristene i § 10 andre ledd og § 12.
Fellesrådets avgjørelse etter denne paragraf kan ikke påklages.

Oslo bispedømme anser at endringene på en adekvat måte kommer aktuelle behov i møte,
og støtter forslaget. I stedet for en absolutt regel og unntaksbestemmelser, bør en likevel
heller formulere en norm, slik at det byråkratiserende behovet for særskilt vedtak i
fellesrådet faller bort. Dette vil føre til følgende formulering i § 10 andre ledd:
"Kremasjon skal ske i godkjent krematorium og normalt senest 14 dager etter
dødsfallet". Tilsvarende for § 12 og § 13.

4.7 Askespredning

Departementet foreslår at askespredning over rennende vann, som ønskes av noen religiøse
minoriteter, kan gis tillatelse til i form av rundskriv, uten at lovendring er nødvendig. Oslo
bispedømme er enig i dette.

4.8 Gravferdslovgivningens allmenne karakter
4.8.1 Lovregulering av kirkelig medvirkning ved askespredning

Ved gravferd der det er gitt tillatelse til askespredning, kan det etter gjeldende lovgivning
ikke kreves kirkelig medvirkning, jf. gravferdsloven § 20 siste ledd siste punktum og § 9
sjette ledd. Bakgrunnen for bestemmelsene er at det fra kirkelig hold klart ble uttalt at
askespredning ikke lot seg kombinere med liturgien for kirkelig gravferd. Som en
konsekvens av dette, ble det ved innføring av askespredning i 1996 lovfestet at det ikke
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kunne kreves kirkelig medvirkning ved slik gravferd. Departementet foreslår at denne
regelen utgår, og at man overlater instrukser på dette området til kirkeloven og
tjenesteordning for prester.

Oslo bispedømme anser det som hensiktsmessig at gjeldende forhold reguleres av kirkelige
forskrifter, og støtter derfor forslaget.

4.8.2 Saksbehandlingsregler vedrørende krematorium og gravlund

Etter gravferdsloven § 4 tredje ledd skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om
oppføring av krematorium og om anlegg og nedleggelse av kirkegård.
Utviklingen av det representative kirkelige demokrati har medført at menighetsmøtets
betydning som kirkelig organ er endret. Det er kirkelovens forutsetning at soknets interesser
fullt ut ivaretas tilfredsstillende av de valgte organene menighetsråd og kirkelig fellesråd.
Utviklingen har også medført at gravlunder og krematorier nå mer sjelden anlegges for det
enkelte sokn. Det vil derfor ofte kunne oppstå tvil om hvilke menighetsmøter som etter § 4
tredje ledd må uttale seg om en konkret sak.
Departementet har derfor kommet til at lovkravet om at menighetsmøtets uttalelse skal
innhentes ved behandling av visse saker på gravferdsområdet, bør avvikles.

Oslo bispedømme har ikke innvendinger mot at menighetsmøtet ikke lenger skal uttale seg i
saker av denne karakter.

5. ANDRE SPØRSMÅL VEDRØRENDE GRAVFERDSLOVEN

5.1 Rett til grav for dødfødt barn m.m.

Forslag til endring i gravferdsloven §§ 6 og 9
§ 6. Rett til grav
Første ledd skal lyde:
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett tilfri grav på
gravlunden her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel
kommunen.
§ 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.

Oslo bispedømme har ikke innvendinger når det gjelder forslagenes innhold, men vil
påpeke at formuleringen "ekteskapslignende samboerskap" språklig sett er svært dårlig.
Det bør kunne utvikles en bedre og mer sakssvarende betegnelse for det som her ønskes
uttrykt.

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.

Oslo bispedømme har ingen innvendinger til endringen.
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5.3 Endring av meldingsrutiner

Departementet har kommet til at kravet i § 10 f.jerde ledd og i § 11 om at det skal
fremlegges legeerklæring ved dødsfall, og kravet i § 11 om at det skal framlegges kopi av
kremasjonsregisteret, kan oppheves.

Oslo bispedømme har ingen innvendinger, endringen innebærer en tilpassing til dagens
praksis.

5.4 Krigsgraver

For å sikre en bedre og mer ensartet forvaltning på området mener departementet det er
behov for å regulere ansvarsforholdene på en annen måte enn i dag. Departementet 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. Nærmere regler om en endret forvaltningsordning vil
departementet komme tilbake til, herunder spørsmålet om bispedømmerådene bør gis
oppgaver på området.

Forslag til endring i gravferdsloven § 23a. Krigsgraver m.v.
Ny § 23a 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 deres egenart tilsier.
Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver,
krigsgravlunder og krigsminnesmerker.

Oslo bispedømme har ikke innvendinger til endringene, at ansvaret overføres til
fellesrådene og at krigsgraver fredes uten tidsbegrensning.

6. ENDRINGER I KIRKELOVEN

6.1 Tilpasninger til ny organisering av prestetjenesten
Med sikte på en bedre organisering og ledelse av prestetjenesten ble det ved kongelig
resolusjon 16. april 2004 fastsatt endringer i tjenesteordningen for menighetsprester.
Endringene innebar at man la til rette for en utvikling i retning av at prostiet skulle erstatte
prestegjeldet som prestens tjenestedistrikt. Prostiet er på denne bakgrunn nå innført som
tjenestedistrikt i nær sagt alle tilfeller. Begrepetprestegjeld har ingen annen selvstendig
betydning enn som betegnelse på prestens tjenestedistrikt. En del kirkelover foreslås endret
ut fra den nye ordningen.

Oslo bispedømme ser på de foreslåtte endringer i lovverket som hensiktsmessig oppfølging
av den nye ordningen, men påpeker at det fortsatt blir viktig å utvikle større
samarbeidsenheter utover sognet. "Prestegjeld" er i dag den eneste betegnelsen som
ivaretar dette anliggendet i Kirkeloven. Dette bør det tas høyde for i lovforslaget og
endringen kan derfor med fordel utsettes og sees i sammenheng med kirkeordningen i
2013.

6.2 Harmonisering med barneloven
Kirkeloven § 3 nr. 4 andre ledd siste punktum regulerer umyndige barns medbestemmelse
når det skal treffes beslutning som innebærer endring av barnets kirkelige tilhørighet:
Har barnet fidt 12 år, skal dets mening høres når det er anledning til det.  Departementet
foreslår at dette harmoniseres med barneloven, som angir 7 år som grense for uttalerett.
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Oslo bispedømme har ingen innvendinger mot ordningen.

6.3 Justeringer som følger av endringer i gravferdsloven

Departementet foreslår at kirkeloven harmoniseres med ny gravferdslov når det gjelder
terminologi mm.

Oslo bispedømme har ingen innvendinger, men gjentar at en anbefaler å benytte uttrykket
"kirkegård/ gravlund" i stedet for "gravlund".

6.4 Tilsetting i Kirkerådets sekretariat

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

Oslo bispedømme har ikke innvendinger.

6.5 Politiattest
Forslag til endring i kirkeloven § 29 Krav om medlemskap m.v.
Overskrift skal lyde:  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.

Oslo bispedømme anser det som rimelig at denne regelen innføres i Den norske kirke, på
linje med det som praktiseres når det gjelder skole, SFO osv, og vil foreslå at formuleringen
skjerpes i forpliktende retning, fra "kan" til "skal". Formuleringen i andre ledd vil da lyde:
"Det skal utstedes barneomsorgsattest, j fpolitiregisterloven § 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."

6.6 Krav om medlemskap i Den norske kirke for lærere ved teologisk fakultet

Departementet foreslår at kravet i kirkeloven § 29 om medlemskap i Den norske kirke for
lærere ved teologisk fakultet oppheves. Ved å oppheve medlemskravet til lærere ved
teologisk fakultet tilpasses bestemmelsen til det som i dag praktiseres gjennom
dispensasj onsadgangen.

Oslo bispedømme er enig i at kravet om medlemskap i Den norske kirke for lærere ved
teologisk fakultet kan oppleves som problematisk. Samtidig er det nødvendig å påpeke
at bestemmelsen er den eneste lovbestemmelsen som i dag sikrer tilknytningen til Den
norske kirke for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra et kirkelig
synspunkt er det viktig at denne tilknytningen ikke svekkes. Det teologiske fakultet
spiller en viktig rolle for Den norske kirke gjennom utdannelse av prester, som kirkelig
høringsinstans, og som representert i ulike kirkelige møter og utvalg. En opphevelse av
lovbestemmelsen vil svekke det formelle grunnlaget for dette forholdet, uten at noe
annet settes i stedet. Det heter i høringsnotatet at fakultetets fremtidige forhold til Den
norske kirke må avklares i dialog med kirkens egne organer, men uten at det angis
hvordan denne tilknytningen skal organiseres og sikres i forhold til lovverket. Oslo
bispedømme mener derfor man bør vente med å oppheve denne bestemmelsen til det
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formelle grunnlaget for den fremtidige relasjonen mellom fakultetet og Den norske
kirke er avklart.

6.7 Kirkebokføring
Departementet vil legge til rette for at registrering av kirkelige handlinger i framtida skal
kunne skje elektronisk og eventuelt i tilknytning til det elektroniske medlemsregisteret, og
departementet foreslår endringer i kirkeloven § 37 i tråd med dette. Departementet vil etter
de foreslåtte endringene kunne beslutte om overgang til elektronisk registrering av kirkelige
handlinger i nærmere regler for registerføringen.
Forslag til endring i kirkeloven § 37. Kirkebokføring
Nytt andre ledd skal lyde:
Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter ncermere bestemmelser av departementet
inntas i medlemsregister for Den norske kirke, jf § 3 nr. 10.

Oslo bispedømme ønsker endringen velkommen, med glede og tilslutning.

6.8 Klageadgang for vedtak etter offentlighetsloven
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.

Oslo bispedømme er enig i endringen.

6.9 Særskilte ugildhetsbestemmelser

Forslag til endring i kirkeloven § 38 Saksbehandlingsregler
Tredje ledd bokstav b) skal lyde:
Personer med soknet som arbeidsgiver og som i egenskap av tilsatt har medvirket ved
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak,
skal alltid anses som ugild når saken behandles i organ for soknet.

Oslo bispedømme er enig i endringen.

Konklusjon og oppsummering:

Oslo bispedømme gir sin støtte til de fleste av endringsforslagene. Når det gjelder
innvendinger og merknader gjelder dette primært følgende punkt:

4.1 Kunnskap, kjenneskap og samhandling
4.2 Hovedbestemmelse om hensynet til avdødes religion eller livssyn
4.4 Kirkegård — betegnelse og beliggenhet
4.6 Frister ved gravferd og kremasjon
6.5 Politiattest
6.6 Krav om medlemskap i Den norske kirke for lærere ved teologisk fakultet
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