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Saksfremstilling
Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet har tatt initiativ til ein revisjon av gravferds- og kyrkjelova.
Ei hovudrnål ved denne revisjonen er å fy1gja opp det såkalla kyrkjeforliket som vart vedtatt av partia på
Stortinget 10. april 2008.

I forliket heiter det i punkt 5 om gravferdsforvaltinga:  "Dagens lovgivningpå området videreføres. Samtidiggjøres det
tilpasninger som ivaretar minoritetene. "Dette høyringsnotatet ynskjer i særleg grad å peika på tiltak for å sikra desse
minoritetane sine rettar.

Punkt av særleg interesse:
• Minst eit møte i året mellom gravferdsforvaltinga og trus- og livssynssamfunn som er aktive i

kommunen.
• Ordet "kyrkjegard" blir erstatta av "gravlund" i lovteksten. Det vil likevel vera høve til at konkrete

gravplassar som ligg i tilknytting til eit kyrkjebygg framleis kan kallst "kyrkjegard".
• Vigsling av kyrkjegardar skal  "ikke ubrmes eller gjennomføres slik at den forhåner eller viser ringeakt for andre tros-

og livssynssamfunn som gravlegger sine medlemmer på den samme kirkegården".
• Normalfristen for gravleggjing vert utvida frå 8 til 14 dagar
• Begrepet "prestegjeld" blir tatt ut av kyrkjelova. Prostiet vert i tråd med tenesteordninga fastsett som

tenestedistrikt for prestane.

Kyrkjeleg arbeidsgivar- og interesseorganisasjon (KA) har laga eit fyldig og interessant notat til denne saka. (Sjå
vedlegg.) KA føreslår mellom anna at når fellesrådet skal ha ansvar for kyrkjegardsforvaltinga på vegne av det
offentlege, så bør kommunen sine løyvingar til fellesrådet vera klart skilde i ein del til gravstellet og ein del til
menighetsarbeidet.

Høyringsnotat frå departementet: Sjå vedlegg til mail frå kyrkjeverje.

Forslag til vedtak
Saka vert lagd fram uten forslag til vedtak.

Vedtak
1.  Gravferdsordningar for andre trudomssamfunn.  Det er viktig i møte med nye gravferdsskikkar, at

alternative gravferdsrituale er opne og kjende for alle.
2.  Namn på kyrkjegard  /  gravlund.  Time kyrkjelege fellesråd ynskjer at ordet "kyrkjegard" vert behalde

i lovteksten, og at det ikkje vert erstatta av "gravlund".


