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SØRFOLD KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEKONTORET 15.09.10

Høringsuttalelse fra Sørfold kirkelige fellesråd

Arkiv 000

Viser til FR sak 20/10; Huringsuttalelse, ny gravferdslov. Sorfold kirkelige fellesråd
behandlet saken i møte av 15.09 og saken ble framlagt og var forberedt av rådets nestleder
Mikal Arntzen.

Saken ble framlagt med hovedinnholdet i lovforslagene.
En faneparagraf som tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for avdødes
religion eller livssyn
At muligheten for at gravleggingen skal bli særskilt tilrettelagt

-

At tros - og livssynssamfunn skal likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier
ved åpning av ny gravlund/gravfelt

-

At navn og begrepsbruk i loven skal gjøres livssynsnøytral

-

At fristen for gravlegging skal økes fra 8 dager til 14 dager.

-

At det etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for de ulike tros- og
livssynssamfunn i den enkelte kommune.

Videre ble også hovedendringene i kirkeloven framlagt. Herav noterer vi følgende punkter;
Tilpasninger til andre lover og forskrifter

-

Hjemmel for å innhente politiattest for tilsetting i kirkelige stillinger og for å utføre
enkelte frivillige oppgaver
At det innføres klageadgang for visse kirkelige organers vedtak etter
offentlighetsloven.

Uttalelse;
Gravferdsloven
I forbindelse med endringer i begrepet kirkegård er det viktig at det blir anledning til å
beholde begepet kirkegård på de allerede eksisterende kirkegårdene. Fellesrådet støtter
endringsforslaget om at de nye områdene vil innarbeides som gravlunder lokalt etter som
utbygging foretas.

I forbindelse med særskilt tilrettelegging av gravplasser og tidspunkter for gravlegging kan
dette gi fellesrådene behov for økonomiske tilskudd. Det bør legges økonomisk til rette for de
investeringene som det blir behov for.

Fellesrådet er positiv til at fristen for gravlegging kan forlenges. Fellesrådet er likevel kritisk
til en forlengelse på hele 6 dager fra dagens frist. 10 til 12 dager er en bedre tidsramme.
Økning av tidsrammen kan gi behov for større kapasitet på kjølerom.



Forslaget i § 23 om et lokalt møtested mellom gravferdsmyndighetene ser fellesrådet på som
positivt.

Sørfold kirkelige fellesråd har ikke merknader til de øvrige endringene i gravferdsloven.

Kirkeloven.
Sørfold kirkelige fellesråd mener at det er positivt at det i kirkeloven kommer inn en ny
bestemmelse med hensyn til politiattest. Kirkelovens § 29 andre ledd første setning bør etter
fellesrådets syn endres fra "kan utstedes" til "skal utstedes" Videre ønsket fellesrådet at det
blir innlemmet i bestemmelsen at det ikke bare gjelder arbeid med barn, men at det kan kreves
politiattest også ved arbeid med eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og
lignende.

Videre støtter fellesrådet at det blir nedfelt i kirkeloven et punkt i § 38 som gir klageadgang
ved vedtak etter offentlighetsloven. Fellesrådet ser ikke behovet for to klageinstanser og
mener at kirkerådet kan være klageinstans.

Sørfold kirkelige fellesråd har ikke merknader til de øvrige endringene i kirkeloven.
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