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Høring — endringer i gravferdslov og kirkelov

Fellesrådet i Sandefjord avgir følgende uttalelse:

Fellesrådet ser i store trekk positivt på de forslag til endringer som foreslås i gravferdsloven og
kirkeloven. Dette gjelder forslag som:
• Grunnleggende bestemmelser om respekt for avdødes religion eller livssyn, pkt 42, § 1 og

Tilrettelegging av gravsted for andre trossamfunn pkt 4.3, § 6
• Betegnelsen Gravlund fremfor Kirkegård blir gjeldende. Pkt 4.4, gjelder flere paragrafer
• Oppmyking av 8-dagers regelen til 14- dager forutsatt gitte betingelser for kjølerom m.m, pkt

4.6 § 10 og 12.
• Forslagene om endring i KL med tillatelse for DnK å be om at det blir lag fram politiattest

fra ansatte og frivillige som arbeider med barn og ungdom, pkt 6.5 § 29 og hjemmel for
overgang til elektronisk kirkebokføring, pkt 6.7 § 37

•  Fra vigsling av kirkegård til seremoni på gravlund, pkt 4.5  §  5
Vi synes § 5 har fått en underlig tekst. Vi mener at begrepet "vigsling" bør beholdes — og
eventuelt avgrenses til ikke å gjelder hele gravlunden.

•  Rett til grav, pkt 5.1  §  6
En situasjon vi hadde i sommer tilsier at det ville være ønskelig med en formulering om at
gjenlevende ektefelle får rett til fri grav/gravsted i den kommunen første ektefelle er gravlagd
(forutsatt bestilt gravsted) selv om denne (lengst levende) har flyttet fra kommunen.
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