Muntlig høring i Stortingets KUF-komité 3. mai 2011:

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover (Prop. 81 L (2010-2011))
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er glade for at regjeringen foreslår å
legge bedre til rette for behovene religiøse og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse
med gravlegging. At begrepet kirkegård i lovteksten nå endres til gravplass er en viktig
tydeliggjøring av gravplassenes allmenne karakter, uavhengig av tros- eller livssynstilhørighet.
Vi er også fornøyde med at utredningen om Livsfaseriter, som vi fikk gjennomført ved Senter
for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i 2007, har vært en viktig kilde til kunnskap
om de ulike behovene som finnes på dette feltet.
Proposisjonen peker på tilstrekkelig kunnskap som en avgjørende forutsetning for respektfull
gravlegging. Vi har også merket oss at flere høringsuttalelser fra de kirkelige fellesrådene
etterlyste informasjon om ulike gravferdstradisjoner, slik at de bedre kan ivareta gravlegging
med respekt for avdødes religion eller livssyn. Vi minner om at vi i STL har slik kunnskap om
tros- og livssynssamfunnene gravferdstradisjoner, men trenger midler til å tilgjengeliggjøre
dette på en mindre akademisk måte. I den forbindelse er det også på trappene et videreutdanningstilbud for kirkegårds- og krematorietilsatte, som utvikles av fagforeningene
sammen med Kirkelig Arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon. Dette vil bl.a. ta for seg trosog livssynsmangfoldet.
Hvis et gravfelt kun er reservert for én tradisjon, kan det oppleves vanskelig i situasjoner der
et par har ulik tros- eller livssynstilhørighet. En mulighet kan være at Den norske kirke heller
vigsler den enkelte grav, i stedet for større felt, slik kirkelovutvalget foreslo (NOU 1989:7).
STLs medlemssamfunn er uenige om hvorvidt det er problematisk at et bestemt trossamfunn
skal ivareta fellesskapets gravferdsforvaltning. Dette er det redegjort nærmere for i vårt
høringssvar til departementet (vedlagt).
La oss også få legge til at vi er fornøyde med at proposisjonen varsler at departementet skal
foreta en gjennomgang av forskriften til gravferdsloven i kontakt med tros- og livssynssamfunnene. Dette er som dere forstår et viktig og sensitivt tema for oss alle.
Det er minst én stor utfordring som gjenstår for å gjennomføre gravferder med respekt for
avdødes religion eller livssyn: nøytrale eller fleksible seremonirom er en mangel mange av
våre medlemmer peker på. Det å finne verdige og passende lokaler til gravferd, som i tillegg
er store nok, er en vanskelig oppgave mange steder i landet. Arbeidet med å løse dette
problemet bør igangsettes så snart som mulig.

STL er en paraplyorganisasjon for 14 tros- og livssynssamfunn i Norge. Vi arbeider politisk
fir å sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og dialogisk for å skape økt forståelse
og respekt.

