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TILRETTELEGGING FOR PERSONER MED ANDRE LIVSSYN PÅ GRAVPLASS
Formålet med å tilrettelegge for personer med andre livssyn enn den kristne på gravplasser går fram av
«Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)» (GL) av 1995, vedtatt av
Kulturdepartedementet, og sist endret 07.05.15, med virkning fra 01.01.16.
§ 1: «1.Grunnleggende bestemmelser
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.
Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av registrert trossamfunn i henhold til
tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25 om trudomssamfunn og ymist anna.»

Dette er ikke en rettighet, men en formålsbestemmelse.
Kirkeforliket i 2008 slo fast at «Dagens lovgivning på området videreføres. Samtidig gjøres det tilpasninger
som ivaretar minoriteter.»
Disse tilpasningene ivaretas bl. a gjennom et årlig møte med representanter for dem det gjelder.
GL § 23, tredje ledd: «Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst
en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte
hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et
felles møte for flere kommuner.»

Øystein Dale, som er KA’s rådgiver i Gravferdsforvaltning foreleste om temaet på Grunnkurs for kirkeverger
18.-20. april 2016. Han oppsummerte status angående gravferdsforvaltning i et religiøst mangfold;
•

Utfordringene på dette feltet har i hovedsak forløpt bra og uten store spenninger. Dette skyldes bl.a:
o 1. generasjons innvandrere gjennomfører ofte begravelsen i opprinnelig hjemland
o Mange har i utgangspunktet ikke forventning om offentlig bistand ved gravferden
o Gravferdsforvaltningen har hatt et positivt utgangspunkt for å møte ulike behov
o Foreløpig lite kulturelt mangfold

•

Forventa endringer:
o Flere innflyttere vil gravlegge sine i Norge
o Økt bevissthet om rettigheter
o Økt kulturelt mangfold gjør seg sterkere gjeldende på gravferdsområdet

•

Erfaringer:
o Muslimer – og andre tros-og livssynsgrupper er ikke ensarta grupper og har ulike behov/
tradisjoner
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De færreste har problemer med at felt er «vigsla» – selv om de ikke er kristne
Mange innflyttere – med annen religion/ livssyn – har et ønske om å ikke skille seg ut. Det
gjelder også på gravplassen.
Gravlegging sammen med familie er viktigere enn å gravlegges sammen med de som har
samme livssyn – og mange ektepar kan ha ulikt livssyn – dette har gjort at egne felt for
spesielle livssyn ser ut til å være mindre aktuelt enn man har trodd.
Det er fullt mulig å tilrettelegge for f.eks muslimske graver innimellom vanlige graver, men
plassen til 1 grav må vinkles i forhold til hvordan vi vanligvis anlegger radene – i øst-vestlig
retning. De vil da kanskje ta 2 gravplasser. Eventuelt kan man lage egne rader som er vinklet
rett for muslimer.
Det er fullt mulig at hvert trossamfunn kan foreta en innvielse etter sine tradisjoner av et nytt
gravfelt

Oppsummert: Det må vurderes om det er behov for et eget felt som ikke er vigsla.
Dette vil jeg ta opp på møtet med andre tros-og livssyn. Et møte jeg håper å få i stand i løpet av mai måned.
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