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Høringssvar – endringer i gravferdslov og kirkelov 
 

Ski kirkelige fellesråd viser til høringsbrev og høringsnotat av 30. juni 2010 med forslag til endringer i 

gravferdsloven og kirkeloven. Ski kirkelige fellesråd vil i hovedsak gi sin tilslutning til forslagene i det 

tilsendte høringsnotat, men vil på enkelte punkter gi følgende bemerkninger: 

 

 

1. Forslag til endringer i gravferdsloven 

 

1.1 Lokal gravferdsmyndighet 

Ski kirkelige fellesråd er tilfreds med at høringsnotatet bekrefter hovedmodellen med at kirkelig 

fellesråd fortsatt skal være ansvarlig lokal gravferdsmyndighet, ved at de ivaretar en offentlig 

oppgave på samfunnets vegne. Vi mener fellesrådene nå har opparbeidet en stor kompetanse på 

dette området, og det er viktig å videreføre dette. 

 

1.2 Økonomiske konsekvenser 

Forslag til endring i gravferdslovens § 1 lyder ”Gravlegging skal skje med respekt for avdødes 

religion eller livssyn”.  

Ski kirkelige fellesråd vil først bemerke at vi på dette punkt allerede har en stor bevissthet lokalt 

om respekt for andres religion eller livssyn. Vi har bl.a. etablert et eget felt for muslimske graver, 

og vi strekker oss langt for å imøtekomme ønsker om rask gravlegging.  

 

Vi ser imidlertid at vi med tiden kan møte enda flere krav og ønsker med hensyn til ulike 

religioner og livssyn. Dette vil gi et større press på administrasjon og de ansatte, og vil følgelige gi 

økonomiske konsekvenser. 

 

1.3 Betegnelse 

Betegnelsen kirkegård er innarbeidet i det norske språk. Ski kirkelige fellesråd ser imidlertid gode 

grunner for å endre terminologien i loven – fra kirkegård til gravlund. Med høringsnotatets 

understrekning av at anlegg som ligger ved kirkebygg fortsatt kan benytte betegnelsen kirkegård, 

vil Ski kirkelige fellesråd støtte forslaget om at gravlund erstatter bruk av kirkegård i lovteksten. 

 

1.4 Frister ved gravferd og kremasjon 

Ski kirkelige fellesråd støtter forslagene til endringer i §§ 10, 12 og 13 som utvider fristene for 

gravferd og kremasjon fra 8 til 14 dager.  

 

1.5 Endring av meldingsrutiner 

Ski kirkelige fellesråd har ikke merknader til forslaget om å oppheve kravet i § 10 fjerde ledd og i 

§ 11 om at det skal framlegges legeerklæring ved dødsfall, og i kravet i § 11 om at det skal 

framlegges kopi av kremasjonsregisteret. Dette framstår som en hensiktsmessig forenkling. 
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2. Forslag til endringer i kirkeloven 

2.1 Politiattest 

Ski kirkelige fellesråd støtter forslaget om at Den norske kirke får hjemmel til å kreve politiattest 

(barneomsorgsattest) ved tilsetting i § 29. Vi er også tilfreds med at hjemmelsgrunnlaget for hvilke 

stillinger som kan omfattes er så vidt åpent definert. 

 

2.2 Kirkebokføring 

Ski kirkelige fellesråd støtter forslaget til endring i § 37, men antar at det vil være mulig å finne en 

mer sakssvarende betegnelse enn ”elektronisk kirkebokføring”. 

 

2.3 Klageadgang for vedtak etter offentlighetsloven 

Ski kirkelige fellesråd mener, som KA, at det opprettes et felles kirkelig klageorgan. Vi støtter 

derfor KA’s forslag til lovendring: 

”Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet, kirkelig fellesråd eller 

bispedømmerådet kan påklages til Kirkerådet.” 
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Astrid Holmsen Krogh (sign.) 
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