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Høringssvar: Forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven

Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi
høringssvar i forbindelse med forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

Forslaget har vært behandlet av bispedømmerådet og biskopen. Vi vil med dette legge
frem våre synspunkter på de ulike temaene i høringsnotatet.

Et av høringsnotatets hovedanliggender er å ivareta de religiøse og livssynsmessige
minoritetene i Norge i forbindelse med gravlegging. Å møte alle mennesker med
respekt og forståelse er en grunnleggende holdning som vi ønsker skal prege det norske
samfunn. Særlig er dette viktig når mennesker befinner seg i sårbare situasjoner som en
gravferd ofte er.

4.1 Kunnskap, kjennskap og samhandling
Lokale dreftingsmøter om gravferd
Tunsberg bispedømme ser positivt på forslaget om at det opprettes lokale
drøftingsmøter om gravferd.
Ett medlem i bispedømmerådet mente at hyppigheten av møtene burde avgjøres ut fra
lokale forhold og behov.

4.3 Særskilt tilrettelagte graver
Til endring av gravferdslovens § 6 - Rett til grav, er vi enige i at hjemkommuneikirkelig
fellesråd bør dekke kostnadene når kommunen ikke selv har et tilbud om særskilt
tilrettelagt grav. Det vil gi en mer rettferdig fordeling av kommunenes og fellesrådenes
tilmålte ressurser.

4.4 Kirkegård —betegnelse og beliggenhet
Tunsberg biskop/bispedømmeråd støtter forslaget om å erstatte betegnelsen kirkegård
med gravlund i de generelle lovverk og planer. Samtidig peker man på viktigheten av
det høringsnotatet selv sier i punkt 4.4 der det heter at en slik endring ikke er til hinder
for at konkrete gravplasser, og da særlig det som ligger rundt kirkebygninger, kan ha
ordet kirkegård i navnet.

4.5 Vigsling av gravlund/gravplass
Vi er uenige i forslaget som foreligger om at tros- /livssynssamfunn kan gjennomføre en
seremoni når ny gravlund taes i bruk — men vi er for dette når det gjelder spesielle
områder/felt på gravlunden.
Vi ser det imidlertid som en naturlig utvikling i vårt samfunn at det finnes muligheter
for gravplasser som ikke er vigslet av Den norske kirke. Ved nyanlegg bør derfor bare
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en del av gravlunden vigsles av Den norske kirke. Der det er naturlig, bør altså andre
tros- og livssynssamfunn få anledning til å markere egne felt med en religiøs
handling/seremoni. Her trenger man en økumenisk avklaring lokalt.

4.6 Frister ved gravferd og kremasjon
Tunsberg biskop/bispedømmeråd støtter forslaget om utvidelse av frist for gravlegging.
I § 13 åpnes det for å forlengelse fristene hvis det foreligger tungtveiende grunner. Vi
savner en klargjøring av hva innholdet er i uttrykket "tungtveiende grunner", men
regner med at dette blir klargjort i ytterligere regelverk. Det bør etter vår mening føres
en restriktiv praksis med hensyn til ytterligere forlengelse.

5.2 Kremasjon som gravferdsform
Tunsberg biskop og bispedømmeråd støtter de føringene som er fremmet under punkt
5.2 i høringen. Vi er positive til at det arbeides for å likestille de to gravferdsformene.

5.4 Krigsgraver
Når det gjelder forvaltningen av krigsgraver, ser vi det som viktig at departementet
klargjør og beholder sitt overordnede ansvar for utenlandske krigsgraver i Norge.
Forøvrig synes vi forslaget legger opp til en god forvaltningsordning: Kirkelige
fellesråd får vedlikeholdsansvaret, mens staten fortsatt bærer det økonomiske ansvaret.

4.7 Askespredning
Tunsberg biskop/bispedømmeråd mener ut fra teologiske betraktninger at spørsmålet
om kirkelig medvirkning i forbindelse med askespredning må reguleres gjennom det
kirkelige regelverket.

6.1 Tilpasninger til ny organisering av prestetjenesten
Vi ønsker å påpeke at det er svært viktig å kvalitetssikre en eventuell utskiftning av
utrykket prestegjeld med prosti, slik at det ikke medfører eller innebærer uønskede
materielle endringer.
Når det gjelder § 6 femte ledd må utgangspunktet være at soknepresten i det enkelte
sokn sitter i menighetsrådet.

6.5 Politiattest
Tunsberg biskop og bispedømmeråd er positive til at det innføres en hjemmel for
utstedelse av politiattest. Vi har i forbindelse med kirkedepartementets høring om
politiattest i 2008 uttalt følgende:

"Det er derfor viktig for Tunsberg biskop/bispedømmeråd at Justis- og
politidepartementet legger opp til at en slik  lovhjemmel  for kirkelige arbeidsgivere til å
innhente politiattest blir vedtatt. Slik kan kirken som arbeidsgiver  kvalitetssikre sine
medarbeidere  og  skape et bygt miljø  for alle de barn og unge som har tilhørighet i
kirkens arbeid.

Når det gjelder krav om politiattest for frivillige kirkelige medarbeidere, vil innhentende
instans enten kunne være frivillige kristne organisasjoner eller menighetsråd som bruker
frivillige til arbeid blant barn og unge. Det vil kunne være en logisk konsekvens at også
disse gis lovhjemmel til å innhente politiattest. Tunsberg biskop/bispedømmeråd ønsker
imidlertid i første rekke å sikre det arbeidsgiveransvar som hviler på oss med våre
ansatte prester, og det spesielle tilsynsansvar som biskopen har i forhold til vigslede
medarbeidere og andre ansatte i fellesråd og menighetsråd."
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6.7 Kirkebokføring
Vi ser det som positivt at § 37 Kirkebokføring endres, og at departementet med dette
kan lage bestemmelser i tilknytning til kirkebokføringen. Kirken har behov for å få
klarlagt bruken av elektronisk kirkebokføring — en utvikling vi ser som presser på for å
få sin snarlige løsning.

Med vennlig hilsen
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Biskop
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Ingjerd Sørhaug Bratsberg
Bispedømmerådsleder
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