
Skien kirkelige fellesråd takker for muligheten til å uttale seg om  

endringer i gravferdslov og kirkelov. 

 

Vi har merket oss at motivet er : 

Legge bedre til rette for religiøse og livsynsmessige minoriteters behov ved gravferd. 

 

Skien kirkelige fellesråd (SKF) vil få bemerke følgende: 

 

§23 3.ledd  . 
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. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

 §1 1.ledd  Nytt 
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

§6 2.ledd  
Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige 

(minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd ihjemkommunen når denne ikke selv 

har et slikt tilbud. 

Kostnaden for gravlegging i annen kommune, når egen kommune ikke selv har 

tilrettelagt grav for vedkommende, bør være kommunen selv.  

Det er bystyret som fastsetter størrelsen på denne kostnaden og derfor bør kommunen 

selv ta denne kostnaden hvis de ikke har tilrettelagt grav for vedkommende, ikke 

fellesrådet. 

SKF mener generelt at dekning av gravferd i annen kommune burde gjelde alle tilfeller, 

slik at alle borgere ligger på samme utgiftsnivå. 

 

Lovens tittel ” Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd ( gravferdslov) 

SKF ønsker å beholde betegnelsen kirkegård når kirkegården ligger i tilknytning til en 

kirke, ellers kan  betegnelsen kirkegård erstattes med gravlund. 

 

§5 
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. 

 

SKF synes ikke forslaget fanger opp de utfordringene de snakker om under 

vurderingen. 

Det bør hete vigsling, selv om vi er enig i at det ikke er noe innhold av betydning i 

vigslingen, mer symbolsk eller som en forbønnshandling. Til mindre innhold det er i den 

til mindre gjør det noe om det omfatter hele kirkegården.  

For oss kan alle trossamfunn gis anledning til å vigsle hele kirkegården.  

 

§10 
Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 14 dager etter dødsfallet. 

SKF slutter seg til forslaget 

 



 
§12 

Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 14 dager etter dødsfallet. 

SKF slutter seg forslaget 

 

§13   

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. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

SKF er enig i at kirkens medvirkning ved askespredning bør reguleres i det kirkelige 

regelverket og ikke i gravferdsloven 

 

§4 

SKF slutter seg til at menighetsmøtet ikke skal uttale seg om oppføring av krematorium 

og om anlegg og nedleggelse av kirkegård.. 

 

§4 første ledd 
Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravlund og bygninger på 

gravlund kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra 

bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen. 

SKF mener  at kommunen kunne ha godkjenningsmyndighet, ikke bispedømmerådet, 

alternativt fylkesmannen/fylkeskommunen. 

 

§6 
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravlunden 

her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen 

SKF slutter seg til forslaget 

 

§10  
Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

Til punkt 5.3 Endring av meldingsrutiner. 

SKF slutter seg til at kravet om dødsattest oppheves. 

 

Til punkt 6.1 Tilpassning til ny organisering av prestetjenesten. 

SKF slutter seg til at begrepet  prestegjeld faller bort. 

 

KL § 29 
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 forteller være i kontakt med mindreårige. 

SKF slutter seg til forslaget 

 



 

§37 Kirkebokføring  
Opplysninger som nevnt i første ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet inntas i 

medlemsregister for Den norske kirke, jf. § 3 nr. 10. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

§38   
Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan 

påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet avbispedømmerådet, 

kan påklages til Kirkerådet. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

§38 3.ledd   
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. 

SKF slutter seg til forslaget 

 

Skien kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til endring av gravferdslov og kirkelov med 

disse bemerkningene. 

 

 

 


