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Høringsuttalelse fra Tjeldsund kirkelige fellesråd, vedr endringer i
Gravferdsloven

Kirkelig fellesråd reagerer på den korte høringsfristen som FAD har satt opp.
Høringen ble sendt ut midt i fellesferien, med så kort høringsfrist at det ble umulig å
få tatt opp saken i rådene innen den opprinnelige fristen 15. september. Dette
samsvarer ikke med prosessen som er i gang for å styrke demokratiet i Den norske
kirken.

På bakgrunn av mange praktiske forhold, er det positivt at fristen for gravlegging
forlenges fra 8 til 14 dager.

Det er også positivt at lovendringene skal legge til rette for mer fleksibilitet og
mulighet for tilpasning til de enkelte kulturer og religioner som finnes i Norge.
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Fellesrådet stiller spørsmålstegn ved endringen i § 6 andre ledd, om at kirkelig
fellesråd i hjemkommunen skal dekke kostnadene ved tilrettelagte gravferder for
livssynsmessige og religiøse minoriteter, dersom en selv ikke har mulighet for denne
tilretteleggingen.

Fellesrådet er videre uenig i at ansvaret for tilpasse til andre religioners gravferd i det
hele tatt skal hvile på kirkelige fellesråd. Dette ansvaret bør tilfalle kommunene, som
en religionsnøytral instans.

Kommunene har et begrenset budsjett til trossamfunn, og en utvidelse av deres
ansvar, vil få økonomiske konsekvenser som rammer overføringen til den øvrige
kirkelige driften som fellesrådene har ansvar for. Fellesrådene forutsetter derfor at en
utvidelse av ansvarsområde også må innebære en økning i overføringer fra Staten
for å kompensere dette.
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Endringen i § 5, som fjerner krav om at trossamfunn må være registrerte, er ikke
nødvendigvis av det gode. I etterkant av denne, vil det kunne dukke opp flere saker
som gjelder definisjonen på et "virksomt tros- eller livssynssamfunn". Det er mange
virksomme klubber og foreninger som vil påberope seg å være et livssynssamfunn,
og det må finnes klare definisjoner på hvor grensene går for hvem som skal kunne
gjennomføre en seremoni på kirkegården.

Med vennlig hilsen
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