DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd
Referat fra møte vedrørende gravferd
Dato:
13. september 2016
Sted:
Rådhuset, Sør-Varanger kommune
Tidspunkt: kl 18.00-19.15
Til stede:
Wenche Jessen Dervola, Kirkeverge, Sør-Varanger menighetsråd
Frode Berg, leder, Sør-Varanger menighet
Elin Magga, saksbehandler, Sør-Varanger menighet
Sissel Erlandsen, Smyrna.
Anne Flaaten, Human Etisk forbund.
Paul Inge Nordkyn, Human Etisk forbund
Mieczyslav Wiebskowski, Den katolske kirke
Leder Frode Berg ønsket velkommen til dette møtet.
Kirkevergen orienterte om at Sør-Varanger menighetsråd som har ansvar for gravferdsforvaltningen
på vegne av Sør-Varanger kommune. Det er i den forbindelse det er sent invitasjon til dette møtet til
de ulike tros og livsynssamfunn. Gravferdsloven regulerer gravferd i Norge, og Sør-Varanger
menighetsråd som gravferdsforvaltning skal ivareta gravlegging av alle innbyggere uavhengig av tros
og livssyn.
Kirkevergen informerte om fellesrådet eller menighetsrådets forpliktelser etter gravferdsloven i
forhold til gravplass, gravminne, gravlund, feste av grav.
I Sør-Varanger er det et gravkapell som er gitt i gave fra Dagrun og Marius Tømmerstøl, og dette
bygget skulle være livssynsnøytralt slik at man kan ha gravferd for alle. Sandnes kapell ble innviet i
2002. Det er menighetsrådet som forvalter bygget, og har driftsutgiftene.
De fleste gravferdene er fra Den norske kirke. Når det er behov så kan det raskt gjøres om til et
livssynsnøytralt seremonirom. På gravlunden er det et muslimsk gravfelt.
Når det er gravferd har menighetsrådet fagarbeidere på jobb under begravelsen. Da kan de som
benytter kapellet benytte sitt seremonielle utstyr og eventuell pynt.
Vi kan snakke mer om hvilket utstyr som skal stå i kirken. Det er ønskelig med god dialog omkring
dette.
Dersom det skal benyttes røkelse inne i bygget må det avtales på forhånd, på grunn av brannalarmer
og brannsikkerhet.
Det er spørsmål om i hvilken grad de pårørende gjøres kjent med at det er mulig å velge andre
seremonier enn Den norske kirkes. Dette tas med i det videre og ses som hensiktsmessig å være
bevisst omkring. Dette er viktig i møte med begravelsesbyråene, som gjerne er den første eller andre
innstansen som møter de pårørende. Menighetskontoret eller gravferdsforvaltningen er som regel
den tredje innstansen som møter de pårørende.
Det kommer innspill eller spørsmål om det er tilgjengelig benk til å sitte på minnelunden, det er
ønskelig også på vinteren. Det kom også spørsmål om det er minnesten på gravlundene, og det ble

informert om at det er minnestener på alle gravlundene. Det er dessverre ikke benker tilknyttet alle
disse minnestenene, men det er planer om å få etablert benker på alle gravlundene.
Kirkevergen informerte om at dersom det er behov for å snakke om eller avklare spørsmål i forhold
til gjennomføring av gravferd så er det bare å ta kontakt med henne.
Kirkevergen orienterte om festeavgift. Alle innbyggere har rett til gratis gravplass, mens om man
holder av gravplass ved siden av innebærer at man sier fra seg retten til gratis gravsted. I SørVaranger er det gratis gravsted i 40 år. På sikt vil det være naturlig å vurdere gjenbruk av gamle
graver, dette er langt fram i tid, men det vil også bli aktuelt i Sør-Varanger på sikt.
Vedrørende kostnader så er det gratis for alle kommunens innbyggere å gravlegges i kommunen.
Dersom man er folkeregistrert i en annen kommune eller utenlands vil det medføre en avgift, kr
2000,- for urnenedsettelse og 6000,- for begravelse inkludert seremoni. Prisene for bruk av byggene
vil revideres i nær fremtid, og informasjon om dette vil komme da.
Det er behov for å snakke mer om kostnadene for gravferd. Det er behov for å differensiere
kostnadene for gravferd.

Det er ønskelig å ha slike møter som dette jevnlig. Kirkevergen foreslår at det neste møtet skal være i
Sandnes kapell. Det foreslås at man avholder slike møter en gang per år. Det er ønskelig å etablere
kontakt med kontaktpersoner for de ulike tros og livsynssamfunn.
Dette referatet vil sendes ut til deltakerne på møtet, og det vil legges ut på menighetens
hjemmeside:
www.kirkenes.kirken.no

Adresse: Boks 264
9915 Kirkenes

Tlf.: 78977570
www.kirkenes.kirken.no
e-post: kirken@svk.no

Org.nr.: 877 001 822

