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NOU 2006: 2 Staten og Den norske  kirke -  høring -

Uttalelse fra Norsk  forening  for kirkegårdskultur
Denne uttalelsen er utarbeidet av styret i Norsk forening for kirkegårdskultur (NFK). NFK er en
landsomfattende forening som har som hovedformål er å fremme god kirkegårdskultur og arbeide
for å utvikle fremtidig kirkegårdspolitikk. Gjennom kurs og utgivelse av fagtidskrift og
kirkegårdsfaglig litteratur er foreningen en viktig kompetanseformidler og et sentralt fagmiljø for
den offentlige gravferdssektoren. Om lag 85 % av alle fellesråd/kommuner i Norge er medlemmer
av NFK.

Om utredningsteksten
NFK ønsker å forholde seg nøytrale i spørsmålet om hvem som skal ha ansvar for
gravferdsforvaltningen. Styret vil likevel presisere at den kompetanse og tjenestekvalitet som i dag
preger sektoren må videreføres, uavhengig av hvilken instans som blir gitt ansvaret for
gravferdsforvaltningen. Derfor ønsker vi først og fremst å uttale oss om de av utvalgets anbefalinger
og retningslinjer som berører de offentlige gravferdstjenestenes innhold og kvalitet. NFK baserer
sin høringsuttalelse på følgende punkter i NOUen:

Kapittel 2 Sammendrag
Gravferdsforvaltningen.

Side 14 og side 20.
Kapitel 7. Gravferdsforvaltningen

Side 132 - 138.
Kapittel i 0.Utvalgets forslag og konklusjoner

Gravferdsforvaltningen
Side 173

Kapittel 11 Forslag til lov- og grunnlovsendringer
Forslag til endringer i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.

Kapittel 12. Konsekvensvurderinger
Gravferdsforvaltningen
Side 187

Med dette utgangspunktet ønsker NFK å understreke følgende anliggender i NOU 2006:2:
NFK støtter  utvalgets anbefalinger om at:

det bør vurderes å erstatte vigsling av hele gravlunden med vigsling av enkeltfelt for å
tydeliggjøre at deler av gravlunden benyttes av flere tros og livssynssamfunn. NFK mener
imidlertid at vigsling av enkeltgraver vil være en enda mer hensiktsmessig løsning, særlig
på mindre steder.
det bør opprettes et gravferdsfaglig forum der involverte instanser kan samarbeide og
drøfte ulike problemstillinger knyttet til gravferd. Arbeidet i et slikt forum må gis en klar
forankring hos en ansvarlig instans og et tydelig mandat.
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NFK støtter utvalgets vurderinger om at følgende retningslinjer skal gjelde for
gravferdsforvaltningen:

• Det er et offentlig ansvar å sørge for gravplasser og å etablere ordninger som sikrer at
gravlegging skjer i faste, ordnede og verdige former.

• Alle skal gravlegges med verdighet og respekt for personlig tro og livssyn.

• Gravferd skal så langt det er mulig skje i overensstemmelse med de regler den enkelte
religion eller tradisjon krever.

• Det offentlige må tilsvarende ta ansvar for å skaffe til veie verdige livssynsfleksible
seremonilokaler til bruk for innbyggere som ikke benytter kirkelige bygg til sine
seremonier.

NFK mener det er beklagelig at problemstillinger knyttet til kremasjon og krematorier ikke er berørt
i utredningen. Vi savner også en tematisering av faglige og økonomiske utfordringer knyttet til
kirkegårdens betydning som kulturbærer og kulturminne.

Generelt om utfordringer på sektoren
Den generelle samfunnsutviklingen preger også utviklingen på gravferdssektoren. En større
kompleksitet i oppgavene skaper et stort behov for bred kompetanseutvikling og tilpasset
fagutdannelse for de ulike yrkesgruppene. De senere år har vi sett en klar profesjonalisering av
gravferdsforvaltningene, samtidig som vi opplever strengere krav til tjenestekvalitet og tilpassede
tilbud. I dette bildet ser NFK store utfordringer knyttet til ulikhetene utviklingen skaper mellom
små og store kommuner: Små forvaltninger har sjelden mulighet til å skape et fagmiljø med
tilstrekkelige personalressurser og spisskompetanse på alle aktuelle felt. Samtidig gjør et mindre
befolkningsgrunnlag det vanskeligere å bygge opp en bredde i tjenestetilbudet.

NFK vil derfor  understreke behovet for:
• en offentlig utredning av sektoren nåværende og fremtidige ressurs- og

kompetansebehov,  samt  en bred kartlegging av påregnelige konsekvenser av en eventuell
ansvarsoverdragelse. Dette for å sikre kontinuitet og videre utvikling i sektoren,
uavhengig av ansvarsplassering.

• At gravferdsforvaltningenes oppdragsgiver (det offentlige)er tydelige på hvilke tjenester
publikum har krav på og hvilke kvalitetsstandarder som skal gjelde for disse. Disse
problemstillingene må også få konsekvenser for hvordan en tenker sektoren finansiert.
Det er også behov for en debatt om hvordan vi i fremtiden skal forholde oss til forskjellen
mellom  små og store  kommuner.

• å sikre et tettere samarbeid  mellom  ansvarlige folkevalgte og ansatte fagpersoner lokalt.
En offentlig gravferdsforvaltning er avhengig av et aktivt og legitimt folkevalgt styre.

• en avklaring av økonomisk og faglig ansvar for ulike kategorier vernede gravplasser og
monumenter

NFK ønsker å stille sin kompetanse til disposisjon til arbeidet med fremtidig organisering,
finansiering og regulering av gravferdsforvaltningen. Som medlemsorganisasjon for de lokale
gravferdsforvaltningene kan vi bidra med et helhetlig perspektiv på hvilke utfordringer sektoren står
overfor på landsbasis.

Med vennlig hilsen
Norsk forening for kirkegårdskultur



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Norsk forening for kirkegårdskultur

Type  høringsinstans

Q Kommune
[]  Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[]  Prost/biskop
0 Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
x Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar: Ønsker ikke å svare

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
r] Bør avvikles
x Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

[] Grunnloven

0 Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
0 Lov  om trossamfunn
x Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift

0 Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige  og med noe  medlemsavgift
[] Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
x Vet ikke  / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

[] Valgordningene bør være som i dag
[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer



x Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor i så fall stå i § 2  (eller i en annen
paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene

0 Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget

At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
x Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
x Vet ikke / ønsker ikke å svare

Se vedlagt tekst.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

r-] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
x Vet ikke / ønsker ikke å svare


