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Til Kvinnherad kommune  v/ordfører   
  
Fra Irene Nielsen-Sjo 2. vara repr.Arbeiderpartiet        
 
 
INTERPELLASJON Kommunestyret, 23. februar 2017  
  
 
I avisen Kvinnheringen, 2. desember 2012, ble vi ved sokneprest og kirkeverge gjort 
oppmerksomme på at kirkerommet ikke nødvendigvis er tilgjengelig til gravferdsseremonier 
for ikke-medlemmer av den norske kirke. Med stadig flere som melder seg ut,  
samt en økende andel av kommunens innbyggere som har andre livssyn, har behovet for et 
seremonirom av en viss verdighet meldt seg.  
 
Interpellasjon – til vedtak alternativt oversendelsesforslag:  
  
Oversikt over kommunale seremonirom alle kan bruke 
  
I revidert gravferdslov 2012 sier ny faneparagraf §1: «Gravlegging skal skje med respekt for 
avdødes religion og livssyn». Det betyr at kommune og gravferdsmyndighet må legge til rette 
for dette, bl.a. med tilbud om egnede tilgjengelige seremonirom alle kan bruke. Et verdifullt 
tiltak for dette vil være å lage en brukeroversikt over slike ulike lokaler i offentlig regi i 
kommunen (gravkapeller, forsamlingslokaler, skoleaulaer, kulturhus, rådhus, idrettshaller 
etc). Slik oversikt i brosjyreform og på kommunens nettsider vil være verdifull informasjon for 
pårørende og for begravelsesbyråer som leter etter egnet lokale. Dette vil bidra til at mange 
pårørende i sorg kan avholde en verdig gravferd i et verdig lokale med hensyn til avdødes 
religion og livssyn.  
Tilrettelegging for dette kan innebære justering av eksisterende lokaler av ulik størrelse samt 
bygging av nye lokaler som flerbruksbygg. Slike felles rom/bygg vil også dekke behov for 
offentlige sorg- og minnemarkeringer.  
 
Det foreslås følgende til vedtak subsidiært som oversendelsesforslag: 
   

Kommunens administrasjon nedsetter snarest et arbeidsutvalg for utarbeidelse 
av oversikt over egnede seremonirom i kommunal regi alle kan bruke, spesielt 
tilpasset for gravferdsseremoni og for offentlige sorg- og minnemarkeringer. 
Dette i kraft av ny faneparagraf i gravferdsloven «§1: Gravlegging skal skje med 
respekt for avdødes religion og livssyn».  
Utvalget gir også innstilling om eventuelle justeringer av eksisterende lokaler, 
om relevante servicetjenester fra kommunen ved bruk av lokalene, og om 
fremtidig bygging av flerbruksbygg som felles seremonihus.       
Utvalget bør bestå av politisk oppnevnte og representanter fra ulike tros- og 
livssynssamfunn i kommunen som kan representere brukere av 
seremonirommene.  
 

 


