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Høringsuttalelse - Endringer i  gravferdsloven og kirkeloven 

 

Vedlagt følger uttalelse fra Sør-Innherad prostsityre. 

 

Prostistyret representerer soknene i Frosta, Levanger og Verdal kommuner. 
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Uttalelse fra Sør-Innherad prostistyre    
                          

Sør-Innherad prostistyre slutter seg til intensjonene bak forslagene. 

 

Til de enkelte punkter vil en bemerke: 

 

Gravferdsloven § 23 

 

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 for gravferd kan ivaretas. 

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 1 

 

Ny overskift: Grunnleggende bestemmelser 

 

Nytt først ledd: Gravlegging skal skje med respekt for den avdødes religion eller livssyn. 

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 6 

 

Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige 

(minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelige fellesråd i hjemkommunen når denne ikke selv 

har slik tilbud. 

 

Forslaget kan føre til en uforutsigbar situasjon for fellesrådene. Det bør vurderes om det i 

stedet kan gis statlig tilskudd direkte til det aktuelle tros- og livssynssamfunn eller etterlatte 

for å dekke faktiske kostnader i slike tilfelle. 

 

 

Lovens tittel: 

 

Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

 

Kirkegård byttes ut med gravlund 

 

Anbefales vedtatt under forutsetning av at man kan opprettholde betegnelsen Kirkegård der 

hvor denne er innarbeidet for den enkelte gravlund. 

 

Gravferdsloven § 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 utormes 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.  

 

Anbefales vedtatt 

 



 

Gravferdsloven § 10 

 

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

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 12 

 

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

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 13 

 

Fristene i § 10 andreledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyttes i samsvar med 

bestemmelsene i lov av 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  

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 4 første ledd 

 

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eler annen vesentlig endring av gravlund og bygninger på gravlund 

kan ikke skje uten etter tilsutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. 

Bispdømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen. 

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 6 

 

Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett il fri grav på gravlunden her. 

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

 

Anbefales vedtatt 

 

Gravferdsloven § 9 

 

Ektefelles rett etter bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende 

samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 

 

Anbefales vedtatt 

 

 

Gravferdsloven § 23 a 

 

Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig skal 

være fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart 

tilsier. 



Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, 

krigsgravlunder og krigsminnesmerker 

 

Dagens ordning fungerer godt. Det bør fortsatt være et statlig ansvar å finansiere driften av 

krigsgravlunder og krigsminnesmerker. Derimot vil det være naturlig at det lokale fellesråd 

tar ansvar for tilsvarende enkeltgraver.  

 

Det bør tas inn bestemmelse om nyere graver for eksempel for soldater omkommet under 

utenlandsoppdrag for FN/Nato 

 

Kirkeloven § 2 

 

Hvert sokn hører til ett prosti. 

 

Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn , prosti og bispedømme fastsettes av 

Kongen 

 

Anbefales vedtatt 

 

Kirkeloven § 5 

 

I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune, og i kommunen med særlig lange sokn, kan 

departementet foreta tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd. 

 

Anbefales vedtatt. For Sør-Innherad prosti er dett av stor betydning da det gir rom for å 

videreføre på permanent basis den ordning vi nå har prøvet it med grunnlag i 

forsøkshjemmelen 

 

Kirkeloven § 6 

 

Biskopen bestemmer hvilken prest som skal være medlem av menighetsrådet. 

Biskopen fordeler prestene innefor tjenestedistriktet slik at hvert menighetsråd får en prest 

tilmedlem. Biskopen bestemmer også hvordan presten skal være varamedlemmer for hverandre. 

 

Anbefales vedtatt 

 

Kirkeloven § 11 

 

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse om det skal menighetsmøtet gis anledning til å 

uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, om deling, sammenslåing eller andre endringer i 

grensene for sokn. 

 

Anbefales vedtatt 

 

Kirkeloven § 3 nr. 4 

 

Har barnet fylt 12 år, skal dets mening høres når det gis anledning til det. 

 

Anbefales vedtatt 

 

 

 

 

 



Kirkeloven § 29 

 

Det kan utstedes barneomsorgsattest jfr. 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. 

 

Anbefales vedtatt. Det har vært et savn at slik attest ikke har kunnet kreves 

 

Kirkeloven § 29 

 

Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan dispensere 

fra kravet når særlige grunner tilsier det. 

 

For tilsatte og ombud i de lokalkirkelige råd bør dispensasjon gis av biskopen. Dette vil være 

en naturlig del av overføring av myndighet fra statlige til kirkelige organ. 

 

Kirkeloven § 37 

 

Opplysninger som nevnt i først ledd kan etter nærmere bestemmelser av departementet inntas i 

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

 

Anbefales vedtatt 

 

Kirkeloven § 38 

 

Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsråd eller kirkelig fellesråd, kan påklages 

til bispedømmerådet, Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av bispedømmerådet, kan 

påklages til Kirkerådet. 

 

Anbefales vedtatt 

 

 

Kirkeloven § 38 

 

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. 

 

 

Dette forslaget ser ut til å åpne for at prester som sitter i menighetsråd/fellesråd kan delta i 

behandling av saker de selv har deltatt i forberedelsen av. Man bør opprettholde ordningen 

med at tilsatte av alle kategorier – med unntak av biskopen – blir inhabil ved behandling av 

saker de selv har medvirket til å tilrettelegge grunnlaget for. Presten bør fortsatt anses og 

behandles som et ordinært medlem av rådet. 

 


