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DEN NORSKE KIRKE 

Randaberg kirkelig fellesråd
Kirkevergen 

   

  Randaberg 15.09.2010 

KV/ 31/10 

Arkiv 02/021 

Høring – endringer i gravferdslov og kirkelov 

 

 

FR sak 36/2010 Forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven. 

 

Randaberg kirkelig fellesråd slutter seg til de fleste endringer i gravferdsloven og 

kirkeloven med følgende kommentarer til enkelt punkter.  

 

 

Saksfremstilling: 
 

Fornyings-, administrasjons – og kirkedepartementet har sendt ut høringsnotat av  

30.06. 2010 vedrørende ”Forslag om endringer i gravferds og kirkelov”.  
 

Bakgrunnen for denne høringen er at det i forbindelse med behandling av St. meld. Nr. 17 

(2007-2008) Staten og Den norske kirke ble det varslet en gjennomgang av gravferdsloven 

med sikte på å legge 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. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene som 

fremkommer i høringsnotatet. 

Høringsfristen er 15.september 2010.  
 
 

Hovedinnholdet i forslaget om lovendringer i gravferdsloven er: 

 en faneparagraf som tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for avdødes 

religion eller livssyn  

 at muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav styrkes  

 at tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved 

åpning av ny gravlund/gravfelt  

 at gravferdslovens navn og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral  

 at det etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for de ulike tros- og 

livssynssamfunn i den enkelte kommune  

 

Det foreslås videre enkelte andre justeringer i gravferdsloven, og at departementet gis 

lovmessig grunnlag for å fastsette endringer i forvaltningsordningen for krigsgraver.  

 

I kirkeloven foreslås følgende endringer:  

 tilpasninger i loven til den nye organisering av prestetjenesten  
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 hjemmel for å innhente politiattest for tilsetting i kirkelige stillinger og for å utføre 

enkelte frivillige oppgaver  

 at kravet om medlemskap i Den norske kirke for tilsetting som lærer ved teologisk 

fakultet oppheves  

 at det innføres klageadgang for visse kirkelige organers vedtak etter 

offentlighetsloven  

 

Vurdering: 

 

Forslag til endringer 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. 

 

Gjønnesutvalget, som har utredet spørsmål om Staten og Den norske kirke, mener at det bør 

opprettes regionale (bispedømmenivå) fagråd med rådgivende oppgaver overfor de lokale 

gravferdsmyndighetene. 

Departementet mener at et slik gravferdsfaglig forum vanskelig vil kunne ha den 

nødvendige nærhet til den lokale gravferdsforvaltningen. Etter departementets oppfatning er 

det de personene som skal samhandle om den enkelte gravlegging, som vil ha mest nytte av 

å komme sammen og utveksle kunnskap og erfaringer og foreslår derfor et årlig møte som 

nytt tredjeledd i §23. 

 

Fellesrådets kommentar: 

Støttet 

 

§ 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. 

 

Det er verken mulig eller nødvendig å lovregulere at det skal anlegges særskilte muslimske 

gravplasser i alle landets kommuner. Utfordringen i dag er dels at de som ikke er bosatt i en 

kommune med slik gravlund heller ikke har rett til å gravlegges der, dels at retten til fri grav 

er knyttet til hjemkommunen. Det innebærer at muslimer som er bosatt i småkommuner i 

noen tilfeller har vansker med å få tillatelse til å gravlegge i en nærliggende kommune som 

har tilrettelagte graver og at de dessuten må betale for gravleggingen. 

For å imøtekomme dette foreslår departementet at det innføres en ordning som innebærer at 

kostnadsansvaret for gravlegging forblir påliggende hjemkommune/fellesråd på hjemstedet, 

også når gravlegging skjer i en annen kommune. Kommunestyret i gravleggingskommunen 

fastsetter størrelsen på kostnaden. 
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Fellesrådets kommentar: 

Det er nødvendig for småkommuner å samarbeide med større kommuner for å imøtekomme 

minoriteters behov. Det bør utarbeides prismaler som kan være førende for kommunene.  

 

§ 1 Gravferdslovens tittel. 

 

Tittel på loven skal lyde: 

Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

 

I alle bestemmelser som uttrykket kirkegård er brukt endres dette til gravlund. 

 

Det kan i dag være behov for å tydeliggjøre at de offentlige gravplassene ikke er forbeholdt 

medlemmer av Den norske kirke eller andre kirkesamfunn. Det har derfor vært foreslått at 

man i lovgivningen erstatter betegnelsen kirkegård med gravlund. 

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 denne 

bestemmelsen opphevet. 
 

En slik endring i lovtekstens begrepsbruk bør ikke være hinder for at konkrete 

gravplasser,og da særlig de som ligger rundt kirkebygninger, kan ha ordet kirkegård i 

navnet. 

 

Fellesrådets kommentar 

Støtter forslaget når det åpnes for å bruke eksisterende navn på kirkegårder som ligger nær 

kirkebygg.  

 

  

 

§ 5. Vigsling av gravlund 

 

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. 

 

Etter dagens lovgivning har ikke vigsling noen rettslige virkninger.  

Ordningen med vigsling av kirkegård har i tidligere tider vært tillagt stor folkelig, religiøs 

betydning. I dag er denne betydningen redusert, og det synes også å råde en viss kirkelig 

usikkerhet om kirkegårdsvigslingens teologiske betydning. 

Vigslingen er, fra kirkens synspunkt, formodentlig ikke til hinder for at det på dette arealet 

også kan gjennomføres gravferd etter andre religioner og livssynssamfunns ritualer. 

Derimot kan det oppleves støtende for mennesker som tilhører andre religioner –og 

muligens livssynssamfunn- å bli tilvist grav på et slikt område. 

En bør se på om den adgang Den norske kirke, etter dagens lovgivning, har til å vigsle 

kirkegård bør begrenses, og om tilsvarende adgang for andre tros- og livssynssamfunn 

eventuelt bør utvides. 
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Departementet har også kommet til at det bør benyttes mer nøytrale ord enn vigsling i 

lovteksten, for eksempel seremoni eller rituell høytidelighet. 

 

Fellesrådets kommentar 

Revidert gravferdslov eller forskrift bør avklare om det bare er de feltene på gravlunden 

som benyttes til kristne begravelsesseremonier som skal ha en kristen vigsling. Det er 

naturlig å revidere vigslingsliturgien i Den norske kirke i lys av ny lovtekst og vurdere om 

liturgien kan ha vigslingsord knyttet til hver ny gravferdsseremoni eller enkelte felt.  

 

Forslag til endringer i gravferdslovens § 10,12 og 13 
 

§10 Kremasjon 

Nåværende tredjeledd 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 fellesråd forkorte fristene 

i § 10 andre ledd og § 12.  

Fellesrådets avgjørelse etter denne paragraf kan ikke påklages 

 

Etter dagens § 10 og § 12 skal gravlegging eller kremasjon skje senest 8 dager etter dødsfall. 

De aller fleste steder er det kjølerom som gjør at kister kan oppbevares tilfredsstillende i 

tiden fram til gravferden. Departementet legger til grunn at den foreslåtte forlengelse av 

fristen bare kan praktiseres der det er tilfredsstillende kjølt oppbevaringsrom for kister. 

En slik forlengelse av fristen for gravlegging/kremasjon vil gi noe større fleksibilitet i møte 

med pårørendes ønsker, og den vil innebære mindre behov for å ta i bruk unntakshjemmelen 

på en måte som er egnet til å undergrave hovedregelen. 

 

Fellesrådets kommentar 

Støtter forslaget, men ser utfordringene i mindre kommuner der oppbevaring i kjøle ikke 

finnes.  

 
 

ENDRINGER I KIRKELOVEN 
 

Noen endringer i kirkeloven følger av de foreslåtte endringene i gravferdsloven. I tillegg til 

dette er det behov for å foreta enkelte justeringer av kirkeloven, som er begrunnet i andre 

forhold enn ønsket om tilpasning til tros- og livssynsminoritetenes behov ved gravferd. 

 

Forslag til endring i kirkeloven vedrørende prestegjeld 
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Begrepet prestegjeld foreslås tatt ut av kirkeloven. 

 

Dette fører til endringer i §2, §5, §6, §9, §11. 

 

Fellesrådets kommentar: 

Prostiet har erstattet prestegjeldet som prestens tjenestedistrikt. Prestegjeld har ikke noen 

betydning lengre og kan utgå som begrep. 

 

Fellesrådet merker seg §5 som nå sier: 

I prosti hvor ikke alle sokn tilhører samme kommune, og i kommuner med særlig mange 

sokn, kan departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd” 

I Tungenes prosti berører soknene 5 kommuner. Departementet vil etter denne endringen 

kunne gjøre tilpasninger i bestemmelsene om kirkelig fellesråd i prostiet. Dvs at 

departementet kan åpne for en bedre samordning av ledelse og arbeidsgivermyndighet.  

Samarbeidet mellom fellesrådene i prostiet er viktig og blir enda mer aktuelt hvis denne 

endringen går igjennom. 

 

§ 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.   

 

For å beskytte mindreårige er det de siste årene blitt innført krav om innhenting av 

politiattest på en rekke områder. Det har til nå ikke vært hjemmel for å kreve utstedt 

politiattest innenfor Den norske kirke. Det foreslås nå en hjemmel for at det til bruk for 

lovbestemte organer i Den norske kirke kan utstedes politiattest i forbindelse med ansettelse 

av en person eller engasjement av en person for utføre frivillige oppgaver eller inneha ulike 

tillitsverv. Slik attest skal kunne kreves fremlagt av personer som skal ha oppgaver der de 

regelmessig vil ha ansvar for og være i kontakt med mindreårige. 

 

Fellesrådets kommentar: 

KA har i lang tid jobbet med å få denne hjemmelen på plass og hilser endringen med glede. 

Det er fint at også Den norske kirke får lov til å be om slik attest. De aller fleste ansatte og 

veldig mange av de som jobber frivillig har på en eller annen måte kontakt med barn og 

unge. Det kan neppe garderes 100 % mot at det ikke kan skje krenkelser i virksomheten, 

men politiattest er et godt virkemiddel i denne kampen. 
 

§ 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. 

 

Departementet vil legge til rette for at register av kirkelige handlinger i framtida skal kunne 

skje elektronisk og eventuelt i tilknytting til det elektroniske medlemsregisteret. 
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Departementet vil etter de foreslåtte endringene kunne beslutte om overgang til elektronisk 

registrering av kirkelige handlinger i nærmere regler for registerføring. 

 

Fellesrådets kommentar 

Det brukes mye tid på manuell kirkebokføring parallelt med elektronisk føring. Fellesrådet 

synes det er bra at det nå legges til rette for at det lettere kan bli slutt på manuell føring av 

kirkebøker. 

Forslaget støttes 

 


