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- Nr. 8 Notat fra rådmannen ang. muntlig spørsmål
fra Tone Fredriksen (SP) om gjenbruk av
gravsteder

Notat
Til: kommunestyret
Fra: rådmannen

Muntlig spørsmål fra Tone Fredriksen (SP) om gjenbruk av gravsteder, stilt i
kommunestyrets møte 15.06.20
Tone Fredriksen stilte i møte 18.05.20 spørsmål om gjenbruk av gravplass og fjerning av
gravstein for tidligere gravlagt person. I møte 15.06.29 etterlyste hun svar på ubesvart
spørsmål i forrige møte om rutiner for fjerning av gravstein i god tid før graven skal brukes på
nytt.
Tilbakemelding/svar på spørsmålet:
Rådmannen har vært i kontakt med kirkevergen, som opplyser at arbeidet med fjerning av
gravsteiner startet i 2016. Det var da de første «grønne lappene» på gravsteiner kom, for å
sikre at familie og pårørende til gravene skulle bli informert om at gravplassmyndigheten ikke
har festere på disse gravene, og at gravsteinene ville bli fjernet på sikt. Dette arbeidet
nærmer seg slutten, det er nå bare en gravplass som ikke er gjennomgått.
Mange pårørende tar gjerne turen til gravplassen før begravelsen finner sted. Det beste ville
derfor være om gamle gravsteiner blir fjernet med en gang det er avklart at de ikke ønskes
festet videre, for å unngå unødig belastning for pårørende.
Det er Kirkelig fellesråd som er gravplassmyndighet, og de får tjenester hos Andøy kommune
gjennom en samarbeidsavtale. Kirkevergens tilbakemelding er at de som jobber på
gravplassene er profesjonelle, har gjort dette arbeidet i mange år, og at de også er opptatt av
at dette arbeidet bør gjøres så raskt som mulig. I en hverdag fylt med andre oppgaver, er det
likevel ikke alltid like lett å frigjøre tid til å ta en ekstra tur til en gravplass som er langt unna,
først en gang for å fjerne støtten (om den ikke allerede er tatt vekk), og så en ekstra gang for
å grave hullet til den nye gravleggingen.
Teknisk enhet har gitt tilbakemelding om at arbeidet med å fjerne gravsteiner i hele
kommunen er en omfattende jobb, og at det forutsetter en tett dialog med kirkevergen for å
komme fram til hvordan dette kan håndteres framover – innenfor dagens ressursrammer.
Det er nødvendig å komme fram til gode praktiske rutiner for hvordan denne arbeids
delingen mellom Teknisk som utførende og Kirkelig fellesråd som gravplass myndighet kan
etableres slik at man sikrer å unngå situasjoner som kan medføre unødig belastning for
pårørende.
Derfor vil det bli tatt initiativ til en gjennomgang av rutinene for gjenbruk mellom kommunens
administrasjon og Kirkelig Fellesråd.

