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S æ r u t s k r i f t 

Fra møte i Snåsa Menighetsråd 25. august 2010 i Soknestuggu. 

 

SAK  FR 64/10 HØRING – ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV 

Arkivnr.:   501 Saksbehandler: MS 

Saksopplysninger: 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har sendt notat med forslag til 

endringer i gravferdsloven og kirkeloven ut på høring til bl.a. Kirkelige fellesråd. 

Høringsfristen er 15. september. 

Det sentrale formålet med endringsforslagene er å legge bedre til rette for at behovene 

religiøse og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging kan ivaretas. Disse 

spørsmålene ble reist under behandlingen av St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den 

norske kirke og den framtidige organisering av forholdet mellom stat og kirke. Gjeldende 

gravferdslov er fra 1996. På bakgrunn av de erfaringer som er gjort med loven, foreslår 

departementet også enkelte andre lovendringer. Noen av forslagene om endringer i 

gravferdsloven har konsekvenser også for kirkeloven. I tillegg foreslås det enkelte andre 

endringer i kirkeloven som departementet mener det er behov for å gjennomføre. 

Hovedinnholdet i lovforslagene er: 

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

religion og livssyn 

 at muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav styrkes 

 at tros- og livssynsamfunn 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 vedr. gravferd for de ulike tros- og livssynsamfunn i 

den enkelte kommune 

I kirkeloven foreslås: 

 tilpasninger i loven til den nye organisering av prestetjenesten 

 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 

KA jobber med en høringsuttalelse der de sier seg enige i hovedmodellen med kirkelig 

fellesråd som fortsatt lokal ansvarlig gravferdsmyndighet, men at departementet i sitt 

endringsforslag for gravferdsloven er for ensidig opptatt av religiøst og livssynsmessig 

begrunnede behov. KA mener at forslag til endringene i loven i for liten grad er opptatt av 

behov og ønsker som ikke har særskilt religiøst eller livssynsmessig begrunnelse.  

KA støtter en ny lovtekst som sier at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion 

eller livssyn, men foreslår en endring som formidler en grunnleggende åpenhet og respekt for 

ønsker for alle pårørende i forbindelse med gravlegging. 

KA mener også at departementet i sitt høringsnotat undervurder de kostnadsmessige effektene 

av de foreslåtte lovendringene. 



KA vil etter all sannsynlighet slutte seg til at man endrer terminologien i loven der gravlund 

erstatter betegnelsen kirkegård. Det understrekes at anlegg som ligger ved kirkebygg fortsatt 

kan benytte ”kirkegård” 

At det åpnes for at også Den norske kirke kan be om politiattest for ansatte og frivillige som 

skal jobbe med barn og ungdom er en sak som KA har arbeidet med lenge, og som nå endelig 

ser ut til å finne en god løsning. 

Daglig leder/kirkeverges forslag til vedtak: 

Snåsa menighetsråd slutter seg til KA sin høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i 

gravferdslov og kirkelov. 

Vedtak: 
Daglig leder/kirkeverges forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Rett utskrift attesteres 

Snåsa Menighetskontor 

 

Møyfrid Skavlan 

daglig leder/kirkeverge 

 

 

 

 

Utskrift sendes:  

 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

 KA 

 


