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Høringsuttalelse — endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er det lærested i
Norge som på høyere nivå gir undervisning i planlegging av kirkegårder. Gravferdsloven med forskrift er sentral
i undervisningen. Vi tillater oss derfor å komme med en uttalelse i forbindelse med "Høring — endring i
gravferdslov og kirkelov" i det vi vises til departementets høringsbrev av 1.juli 2010. ILP gir ikke høringsuttalelse
til endringene i kirkeloven.
I høringsnotatet redegjøres det godt for lovutviklingen. Sist gang det var lovendring hadde daværende lov hatt en
levetid på 100 år. Det er derfor interessant og tankevekkende at gjeldende lovverk etter kun et drøyt tiår er
moden for flere grunnleggende og prinsipielle endringer. Det kan vise at lovverket allerede i 1996 ikke var i takt
med det samfunn og den samfunnsutvilding som skjedde da, men også at samfunnsendringene har eskalert
ytterligete. Videre at Den norske kirke, som ble forvaltningsorgan i 1996, i for sterk grad fikk prege lovteksten,
og at det derfor er riktig med den opprydding i sammenblandingen av kirkelige handlinger og teknisk gravferd
som nå foreslås. Departementet uttrykker dette godt i høringsnotatet, vi siterer: "lovgivningen og forskriften i for
sterk grad ble til innenfor horisonten av en kristen enhetskulmr". Det er ved denne revisjonen viktig å ha fokus
på å tre ut av "horisonten til en kristen enhetskultur" og ILP er av den oppfatning at lovforslaget ikke er
filstrekkelig nøytralt for å passe vårt flerkulturelle og multireligiøse samfunn. Videre at høringsnotatet i liten grad
omtaler enkeltindividet og den sterke individualisme som preger vårt samfunn i dag og det faktum at det er en
svakt økende andel av befolkningen, som ikke er medlem av et tros- eller livssynssamfunn

Ad. pkt 4.1Kunnskap, kjennskap og samhandling
1. §23 nytt tredje ledd bifalles.

2. §3 definerer forvaltningsansvaret til kirkelig fellesråd og utgiftene/kostnadene som kommunens ansvar.
Prinsippet i denne ansvarsfordelingen er ikke oppe til drøfting i forbindelse med lovendringen. Det
beklager ILP. Diskusjonen rundt riktigheten av å la et trossamfunn ha ansvaret for gravlegging i stedet
for det offentlige/kommunen skal ikke droftes her. ILP vil kun peke på to forhold:

a. §23 åpner for at kommunen kan overta forvaltningsansvaret. Det er derfor naturlig og
riktig, etter vårt syn, å bruke foreslått ordlyd i nytt tredje ledd. "Den som harforvaltningsansvaret

fbr gravkggingi kommunen...". ILP er av den oppfatning at det er like naturlig å benytte
samme ordlyd generelt gjennom hele lovteksten. Slik at benevnelsene kirkelig fellesråd og
fellesrådet blir erstattet av:  den som har forvaltningsansvaret eller forvaltningsansvarlig
i kommunen.
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Ad. pkt 4.3 Særskilt tikettelagt grav
1. Nytt tredje punktum i andre ledd i §6 bifalles.

4-1733

b. Som følge av at den norske kirke har forvaltningsansvaret er det bispedømmerådet som er
planmyndighet. Bispedømmerådene hadde ingen erfaring i å være planmyndighet i 1996. De

ble tilført ekstramidler som følge av den nye funksjonen. ILP vil hevde at bispedømmerådet

som planmyndighet ikke fungerer filfressfillende under dagens ordning. Bakgrunn for en så

alvorlig påstand er at ILP gjennom sitt virke som et av landets viktigste læresteder i planfag

generelt og planlegging av gravplasser spesielt blir gjort kjent med dette gjennom kontakt

med ulike kommuner, fylkeskommuner og forvaltningsadministrasjoner. Videre at

emneansvarlig for undervisningen gjennom egen praksis har erfart dette.

Det er krevende å være statlig planmyndighet. Man må ha kompetanse/faglig bakgrunn som
planlegger, følge opp endringer i lovverk. Presset på/knappet på arealer ved etablering av
nyanlegg og naboskapet til etablerte anlegg er økende og gjør det stadig mer krevende å
være planmyndighet. Kun ett bispedømme har ansatt planfaglig kompetanse i gravplass-
/kirkegårdssaker i dag.
Mangelen på planfaglig kompetanse har hatt og kan få konsekvenser for eksisterende og nye
gravplasser slik ILP oppfatter situasjonen. Vi vil derfor anmode om at flytting av
planansvaret til fylkesmannen blir vurdert. Se videre under overskriften  'Betegnelse på
myndighetsansvarlig" nedenfor.

Ad.pkt 4.2 Hovedbestemmelse om hensynet til avdødes religion og livssyn
1. Nytt førsteledd i § 1 og ny overskrift bifalles.

2. Det er i dag en svakt voksende andel av befolkningen som ikke er medlem i tros- eller livssynssamfunn.

Om tendensen vil fortsette, stabilisere seg eller snu vet ingen. Denne gruppen, men også mennesker
med medlemskap i tros- eller livssynssamfunn, søker tilhørighet og fellesskap gjennom andre typer

grupperinger av f. eks politisk-, yrkesmessig- eller fritidsmessig karakter. ILP savner en omtale av dette
fenomenet i høringsnotatet fordi det ville vise hva departementet tenker rundt denne utviklingen og

eventuell tilrettelegging for grupperinger som ikke er tuftet på religion og livssyn. Det har tidligere vært

tradisjon for etablering av egne gravfelt for pasienter/beboere ved institusjoner/sykehus, Frelsesarmeen,

ulike klosterbrødre/søstre, ulike losjebrødre/-søstre til og med Det Norske Arbeiderparti, med sin

grunnleggende sosialdemokratiske likhetstanke, har eget gravfelt på Vestre Gravlund i Oslo. Det har

vært vanlig med egne gravfelt for bam ut fra filosofien felles skjebne felles trøst. De senere årene har

dette mer og mer bortfalt ved etablering av nyanlegg. Alle de nevnte eksemplene har benyttet tradisjonell

kiste eller urnegrav og det vil også eventuelle nye grupperinger etter all sannsynlighet gjøre, og de kan

således sies ikke å ha behov for spesielt tilrettelagt grav. Men de kan fremme krav om egne

soner/deler/gravfelt for sine "medlemmer" med fellesmarkeringer. Det er en tendens man ser i bl.a

Danmark Temaet bør utredes i forbindelse med endring av forskriften.
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Ad. pkt 4.4 Kirkegård  — betegnelse og beliggenhet
1. Betegnelsen kirkegård foreslås at utgår av loven. ILP tilslutter seg dette.

2. Det foreslås å benytte betegnelsen gravlund. ILP vil ikke uten videre tilslutte seg det. Gjeldende lov
benytter allerede betegnelsen  gravplass  i §1 første ledd i forbindelse med retten andre trossamfunn har
til å anlegge egne gravplasser. Det er gjennom dette i gjeldende lov defmert en forskjell på stedet man
gravlegger døde ut fra om stedet er privat/eiet av et trossamfunn eller offentlig. Dette foreslås videreført
i forslaget til lovendring ILP ser ikke logikken i det når betegnelsen kirkegård skal utgå. Samme begrep
for offentlige og private gravplasser vil samsvare med det grunnleggende prinsippet om likeverd for
individet, tros- og livssynssamfunn som forfektes i høringsnotatet, og som er statens ansvar i
lovgivningen.

ILP foreslår å endre betegnelsen kirkegård til  gravplass,  da det er en betegnelse som allerede er benyttet
i lovteksten. Gravplass kan sies å være et teknisk ord, et "kjølig" og mer brutalt ord enn gravlund, og
derfor virke negativt. Gravlund gir assosiasjoner til et parkanlegg, noe vakkert og således et ord med mer
"trøst/omsorg". Det er å anføre at gravlund er benyttet mest i bysammenheng og i urbaniserte strøk pr i
dag. Videre at gravlund kan virke like fremmed som gravplass i deler av Norge på steder med klimatiske
og jordsmonnsmessige forhold som vanskeliggjør "lunden".
Når man nå går bort fra en betegnelse med klare assosiasjoner (til kirken) bør man være varsom med å
velge en ny betegnelse med andre sterke assosiasjoner som bl.a til den paradisiske hagen — lunden.
Framtidens steder for gravlegging kan bli uten trær, det vet vi ikke i dag. Det kan skje endringer rundt
askespredning som gir oss helt andre uttrykk og steder for "begraving" av døde. Valg av nytt begrep bør
ha rom for slike endringer.
I plan- og bygningsloven (pbl) brukes betegnelsen grav- og urnelund. Det fremgår ikke av
høringsnotatet om det er vurdert en samkjøring av betegnelsene for de to lovverkene. En styrke ved
betegnelsen i pbl er at den sidestiller kiste- og urnegrav. Høringsnotatet fra kirkedepartementet legger
også opp til en sterkere likestilling av de to gravformene, gjennom endring av avgift ved kremasjon.
Sånn sett burde også ny betegnelse i gravferdsloven styrke sidestillingen av de to gravformene ved at
man endrer betegnelsen fra kirkegård til grav- og urnelund eller grav- og urneplass. Det ingen av disse
betegnelsene har rom for eller er gode betegnelser for, er eventuelle framtidige endringer i håndtering av
aske etter kremasjon. Vi har ikke tradisjoner i Norge pr i dag som har gitt oss gode betegnelser, men
muligheten for at det kommer egne askeplasser uten spesifikke graver, at kolumbarier igjen blir innført
og at det blir behov for steder hvor man kan tilbakelevere aske når man ikke lenger ønsker å oppbevare
urne privat ("importerte" urner pr i dag) må vi se for oss. I en slik sammenheng er det ILP sin mening at
betegnelsen gravplass tross alt er mest åpen fordi ordet ikke begrenser håndteringen av aske til en urne
som i dag.
ILP vil videre påpeke at bruk av betegnelsen gravplass i lovteksten ikke er til hinder for å navngi et
nyanlegg med stedsnavn og gravlund. På lik linje som kirkegård er betegnelsen i dag, mens nyanlegg ofte
har fått navn som inkluderer ordet gravlund.

3. Forslag til endring:

. Tittel på loven:  Lov om gralasser, krerna.jon oggravferd raerdsloven)
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b. §1 første ledd:  Gravleggingskal skje på offentliggrazplass eller på gralass anlagt av registrert
trossamfunn  

Subsidiært at forskjellsbetegnelsen på et offentlig sted for å oppbevare døde og et registrert
trossamfunns sitt sted for å oppbevare døde som et minimum bortfaller.

c. Endring i alle berørte paragrafer hvor betegnelsen kirkegård er benyttet i dag. Det vises til
oppramsingen side 15 i høringsnotatet og det presiseres at § 8 tredje ledd også må endres.

Betegnelse  på myndighetsansvarlig.
På bakgrunn av vårt forslag om å benytte betegnelsen  gravplass,  vil vi også foreslå at man benytter begrepet
gravplassmyndighet  generelt i lovteksten. Det vises til overskriften og innhold i  "Ad. pkt 4.1 Kunns kap,
kjenns kap og samhandk ng" ovenfor.
1. I §10 syvende ledd benyttes ordet kirkegårdsmyndighet i dagens lovtekst. Alle andre steder benyttes kirkelig

fellesråd eller fellesrådet. ILP er av den oppfatning at det  ved  revisjonen vi nå står overfor konsekvent skal
benyttes  gravplassmyndighet ,  i alle paragrafer med unntak av §§ 3 og 23 som definerer
forvaltningsansvaret. Da vil lovteksten behandle kommunale og kirkelige forvaltninger likt slik de pr
defmisjon er i loven. Videre fremtones ikke trossamfunnet som i utgangspunktet er satt til å ha
forvaltningsansvaret.

2. ILP ser at dette får betydning for §4 første ledd, § 21 første ledd, § 23 andre ledd, 24 første og tredje ledd
hvor bispedømmerådet er nevnt som godkjenningsinstans. Slik ILP ser det må fylkesmannen nevnes på
tilsvarende måte i nevnte paragrafer og ikke bare i 24 annet ledd, eller at man kommer fram til en annen
passende ordlyd som også sidestiller de to godkjenningsinstansene i lovteksten, hvis man da ikke overfører
planansvaret kun til fylkesmannen slik ILP foreslår i  "Ad pkt 4.11(unnskap, kjennskap ogsamhandling"ovenfor.

3. ILP vil også benytte anledningen til å henlede oppmerksomheten til fylkesmannen som
godkjenningsinnstans og planmyndighet i dag. Alle fylkesmenn har askespredning som sitt ansvarsområde.
Noen få har overtatt planansvaret fra bispedømmerådene for en enkelt(e) kommune(r) i sitt fylke. Det sier
seg selv at med (kirkegårds-)/gravplass-saker fra en kommune blir det begrenset erfaring og mulighet for å
bygge opp kunnskap om et så spesielt planansvarsområde som gravplasser er.

4. Svakhetene ved dagens ordning med to planmyndigheter for gravplasser etter hvem som har
forvaltningsansvar, nevnt her og ovenfor, er kjent for departementet. ILP finner det derfor skuffende at
temaet ikke er omtalt i høringsnotatet. Det har store konsekvenser for de gravplassene vi har og for
framtidige nyanlegg at planansvarlig myndighet fungerer etter hensikten. Igjen vil ILP anmode om at forslag
om planansvaret samles hos en instans, fylkesmannen.
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Pkt 4.5 Fra vigsling av kirkegård til seremoni på gravlund/gravplass
1. At vigsling endres til seremoni støtter ILP fult ut. Høringsnotatet omtaler at vigsling kan oppleves

støtende for mennesker som tilhører andre religioner og muligens også livssynssamfunn. Enkeltindivider
som ikke tilhører livssynssamfunn blir ikke nevnt. ILP reagerer på den holdning som her utvises for
livssynssamfunn og for enkeltindivider. I forslag til lovtekst er det poengtert at høytideligheten ikke skal
forhåne, krenke, såre eller vise ringeakt for andre tros- og livssynssamfunn som gravlegger sine
medlemmer på samme gravlund. Hva med individer uten medlemskap? Videre reagerer ILP på at
høringsnotatet ikke redegjør for de skikker og behov kjente tros- og livssynssamfunn vi fmner i Norge i
dag har for seremoni/rituale for stedet de gravlegger sine døde. Det ville ha gitt et bredere grunnlag for
å vurdere behovet for og ordlyden i paragrafen.

2. I endringsforslaget står det at de tros- og livssynssamfunn som skal få foreta en seremoni skal være

virksomme på stedet. Det kommer ikke fram hva "på stedet" betyr i høringsnotatet.

3. Det er statens ansvar å imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteter i lovgivning. ILP mener at

dette gjøres i begrenset grad gjennom departementets forslag til ny lovtekst i § 5. I og med at seremoni
kun er nevnt når ny gravlund/gravplass tas i bruk og kun for tros- og livssynssamfunn som er aktive på
stedet der og da. Det gir en binding til tid som ikke er forenlig med flyttemønster, innvandling, endring
av livssyn osv som er en del av vårt samfunn i dag.

ILP forstår at departementet er varsomme med å foreslå en lovtekst som kan åpne for seremoni/rituell
høytidelighet for hver grav som tas i bruk. Men loven bør heller ikke være til hinder for det. Som f.eks i
særskilte tilfeller hvor det ikke er/var "virksomhet" i et tros- eller livssynssamfunn på stedet da
gravplassen var ny.

Endringsforslaget begrenser seremonien til når "en ny gravlund tas i bruk". Hva er en ny gravlund? ILP
tar som en selvfølge at begrepet ny gravlund for departementet her også omfatter utvidelser av
eksisterende anlegg. ILP foreslår å benytte ordet  nyanlegg  i lovteksten.

Forslag til endring:

Overskriften skal lyde:  Seremoni på gratplass

b. § 5:  Tros- og livsgnssamfunn skal gis anledningtil å gjennomfore en seremoni på gravplassen for sine medlemmer
når nyanleggtas i bruk.

c.  Det foreslås at det utformes et nytt ledd som åpner for muligheten til seremoni i etterkant,
begrunnet i at tros- og livssynssamfunnet ikke var aktive på stedet da anlegget ble tatt i bruk
og/- eller at det er et enkelttilfelle.

d. En slik hoytidelighet må ikke  . påsamme gralass.
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Ad. pkt 5.1 Rett til grav for dødfødt barn med mer
Ingen kommentar.

Ad. pkt 5.2 Kremasjon som gravferdsform
Ingen kommentar.

4./1DDDO‘r

Ad. pkt 4.6 Frister ved gravferd og kremasjon
1. Foreslåtte endringer av §§ 10, 12 og 13 bifalles av ILP med endring av myndighetsbegrep og bruken av

betegnelsen gravplass som er nevnt ovenfor.

Ad. pkt 4.8 Gravferdslovgivningens allmenne karakter
1. Opphevelse av § 20 annet ledd siste punktum og § 9 sjette ledd bifalles.

2. Endring av §4 første ledd og opphevelse av tredje ledd bifalles. Endringen og utredningen i
høringsnotatet viser at ordningen med et trossamfunn som planmyndighet og kommunen som
budsjettmyndighet har vært utfordrende og ikke alltid har fungert godt.

3. Endringer som "sikter mot at gravferdslovgivningen bedre skal avspeile en multireligiøs og
flerkulturell virkelig" som det uttrykkes i høringsnotatet er begrenset til endringer i §§ 4 og 20.

4.  ILP vil henlede oppmerksomheten på §22  Unntak fra kravet om medlemskap i Den norske kirke.

Krav i lov om Den norske kirke om at kirkelige tjenestemenn skal være medlem av Den norske kirke gjelder ikke
for tjenestemenn med arbeidsoppgaver alene knyttet til kirkegård, gravkapell og krematorium.

ILP forstår at gravferdsloven må ha en slik paragraf siden det er Den norske kirke som har
forvaltningsansvaret. Det er det lille ordet  alene  som kan brukes/misbrukes av kirkelig fellesråd ved
ansettelser. Det dreier seg ofte om kombinasjonsstillinger og det opprettes stadig stillinger som
kombinerer arbeid på gravplass med f. eks kirketjenerarbeid. Kombinasjonsstillinger hindrer at vårt
multireligiøse og flerkulturelle samfunn er tilstede fysisk gjennom å ha arbeid på gravplass. Det er
betenkelig at personer med annet livssyn og religion enn den lutherske kirke skal kunne hindres i å
ha sitt arbeid på en gravplass når gravlegging er et offentlig ansvar.
ILP ber om at ordet  alene  tas ut av ;22.
ILP vil bemerke at behovet for kombinerte stillinger viser at de kirkelige administrasjonene er små i
mange kommuner. Så små at de for å oppnå en "anstendig" størrelse trenger forvaltningsansvaret
for gravplassene. Det er ILP sin klare oppfatning at dette var en tungtveiende grunn til å legge
forvaltningsansvaret til Den norske kirke og ikke kommunene i 1996. Et godt eksempel på at
gravferdslovgivning og -forskrifter i sterk grad er blitt til innenfor horisonten av en kristen
enhetskultur.

a.Forslag til endring av § 22:

Kravet i lov om Den norske kirke om at tjenestemenn skal være medlem av Den
norske kirke gjelder ildce for tjenestemenn med arbeidsoppgaver knyttet til gravplass,
gravkapell og krematorier.
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Annet

Med hilsen

I tråd med begrunnelsene for at lovverket bedre skal avspeile det multireligiøse og flerkulturelle
samfunnet vi har i dag, vil ILP foreslå at gravplasser får egen overskrift og ikke lenger blir stående under
overskriften "Kirke" på departementets hjemmeside.

(4,4
Ann atrine Geelmuy n Kirsten G. Lunde
Prof., Dr. scient Prof. II i kirkegårdspalnlegging/planlegging av
Seksjonsleder gravplasser, fmansiert av FAD; kirkeavdelingen.


