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HØRINGSSVAR FRA RANA KIRKELIGE FELLESRÅD (RKF) TIL FAD`S 
HØRINGSNOTAT OM ENDRING I GRAVFERDSLOVEN OG KIRKELOVEN 
 
1: Lokal myndighet: Rana kirkelige fellesråd er tilfreds med at høringsnotat bekrefter at 

kirkelig fellesråd også i fremtiden skal være ansvarlig for lokal gravferdsmyndighet. 
Fellesrådet ønsker en presisering om at dette er en oppgave kirkelig fellesråd har på 
vegne av lokalsamfunnet ikke som en del av den kirkelige aktivitet. 
 
2: Fokus på andre trossamfunn: Høringsnotatet har stor fokus på ansvaret for 
tilrettelegging for medlemmer av andre trossamfunn. Det er viktig at dette tas med i 
lovteksten, men det bør være en sidestilling mellom religiøs tilhørighet og 
livsynsnøytralitet. 
 
3: I forhold til tilrettelegging i forbindelse med ”respekt for avdødes religion eller 
livssyn” vil dette være et område som gir økede drifts- og investeringsutgifter for kirkelig 
fellesråd. Det bør sees på om en slik tilrettelegging kan gi behov for å øke antall ledige 
graver i forhold til dagens krav. Departementet må derfor presisere overfor kommunene 
deres ansvar for finansiering av denne tilretteleggingen. 
 
4: Lokal møtested mellom graferdsmyndighetene og tros- og livsynssamfunn. 

Fellesrådet er enige i at det bør tilrettelegges for en lokal møteplass. Hvor stort behovet er 
for jevnlige møter vil variere meget fra sted til sted, bl.a. i forhold til størrelsen på 
kommunen. 
Med bakgrunn i dette er vi uenige i at loven skal stadfeste et årlig møte. Det bør i stedet 
vurderes om det kan tas inn i lovteksten at det skal avholdes møte når en av partene 
krever det. 
 
5: Kirkegård versus gravlund. 

Rana kirkelige fellesråd er enige i forslaget om endring fra kirkegård til gravlund. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6: Vigsling av kirkegårder 

Dagens praksis bør endres slik at det blir en likestilling mellom ulike tros- og 
livssynsamfunn i forhold til eventuell seremoni når kirkegårder/gravfelt tas i bruk. 
Eventuelle seremonier må være av en slik karakter at det ikke utestenger andre tros- og 
livssynssamfunn som graver sine medlemmer der. 
Ellers bør det etterstrebes at alle avdøde skal gravlegges på samme kirkegård – ikke ut fra 
kirketilhørighet. 
 
 
7: Kremasjon/askeurner 
Rana kirkelige fellesråd savner at det i lovteksten tas med hvordan askeurner skal 
transporteres fra krematorium til lokal gravferdsforvaltning. I dag sendes de fleste urner 
som vanlig pakkepost noe vi mener er en meget uverdig behandling. Vi mener at 
utgangspunktet bør være at de behandles på samme måte som kister dvs. at de fleste 
transporteres med bil, eventuell særpakke. 
 
Ellers bør de økonomiske omkostningene for pårørende være likestilt om det velger 
kistegrav eller kremasjon med urnenedsettelse. 
 
8: Frister for gravferd og kremasjon 
Fellesrådet er uenige i at fristen for gravlegging skal endres fra 8 til 14 dager. Vi mener at 
dagens lov gir tilstrekkelig adgang til dispensasjon de gangene det er nødvendig. En 
forlengelse av fristen vil med stor sannsynlighet føre til opphoping slik erfaringer fra andre 
land viser, samt et økende behov for større kjøleromkapasitet. 
 
9: Krigsgraver 
Under forutsetning av en fortsatt statlig finansiering støtter fellesrådet forslaget om at 
ansvaret for vedlikehold av krigsgraver og krigsminnesmerker overføres til kirkelig 
fellesråd. 
 
10: Klageadgang for vedtak etter offentlighetsloven. 

Det virker som en noe kunstig ordning at klageinstans skal være et bispedømme eventuelt 
kirkeråd.  Fellesrådet vil derfor foreslå at Fylkesmannen blir klageinstans. En slik ordning 
vil også støtte intensjonene i lovforslaget i forhold til livsynsnøytralitet. 
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