DEN NORSKE KIRKE
Stokke, Andebu og Sandefjord

MØTEREFERAT
Emne:

Felles utredning av fremtidig gravferdsforvaltning i nye Sandefjord kommune

Dato:

1.2.2016

Sted:

Rådhuset, Gravferdsforvaltningens møterom.

Til stede:
Siri Fristad Mathisen, kommunalsjef for Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling i nye Sandefjord k.
Torunn Årset,
kommunalsjef for Miljø og plan i nye Sandefjord kommune.
Ingrid Marie Eidsten, leder for park- og idretts idrettsseksjonen, med ansvar for
gravplassforvaltningen, Sandefjord kommune.
Terje Grevle,
prosjektleder/kirkeverge i nye Sandefjord kirkelige fellesråd.

Bakgrunnen for møtet var kirkelig fellesnemnds vedtak om å be om en felles utredning av fremtidig
gravferdsforvaltning i nye Sandefjord kommune.
Det var enighet om at den nye kommunen må ha på plass en, felles gravferdsforvaltning så raskt som
mulig. Det var også enighet om at en overføring av gravferdsoppgaver fra en arbeidsgiver til en annen,
antakelig er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Dvs at ansatte har rett til å bli med oppgaven
over til ny arbeidsgiver. (jf arbeidsmiljølovens kap. 16).
Kommunalsjefene mente det var vanskelig å lage en felles utredning om gravferds- og
kirkegårdsforvaltningen i den nye kommunen, siden det er kirkelig fellesnemd som i utgangspunktet
har myndigheten etter Gravferdsloven. De anbefalte at kirkelig fellesnemnd enten ba om et råd fra den
kommunale fellesnemda eller kom med en innstilling om saken. Deres antakelse var at den
kommunale fellesnemnda trolig vil etterspørre kirkelig fellesnemnds standpunkt/innstilling, før de gir
et eventuelt gir et råd.
Som representanter for prosjektleder/rådmann, anbefalte kommunalsjefene at kirkelig fellesnemnd
overlater gravferds- og kirkegårdsforvaltningen til den nye kommunen. Anbefalingen gis på bakgrunn
av deres samlede erfaringer. Kommunalsjef Siri F Mathisen nevnte spesielt at gravferdsforvaltningen i
Sandefjord kommune i dag håndterer mange gravferder, har god kvalitet og at de har fordelen av å
være en del av et stort system med tilgang på mange fagområder. Samt at det vil være kostbart å bygge
opp en egen organisasjon og at det trolig vil påføre Fellesrådet høyere kostnader enn en kommunal
løsning.
Etter avtale mellom den kommunale prosjektlederen og den kirkelige prosjektlederen, er det avsatt tid
den 26.4.2016 til et møte mellom kirkelig fellesnemd og den kommunale fellesnemnda om gravferdsog kirkegårdsforvaltning.

