Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af
gravminderegistreringsordningen

Kommissorium Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium:
1.1. »Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af
gravminderegistreringsordningen Den kirkelige lovgivning har blandt andet til formål at sikre, at
der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til folkekirkens kirkegårde.
Beskyttelsen af kirkegårdenes kulturværdier sker blandt andet ved, at der i loven er fastsat
bestemmelser om registrering af bevaringsværdige gravminder. De gældende regler blev
indført i 1986. Da der nu er forløbet 25 år, vil det være hensigtsmæssigt, at der nu gennemføres
et serviceeftersyn af ordningen. Det sker ved, at der nedsættes en arbejdsgruppe med
repræsentation fra Biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd,
Stiftskontorcheferne, Kulturstyrelsen og Nationalmuseet. Kirkeministeriet varetager
formandskabet og er sekretariat for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal se på, om de
eksisterende kriterier for registrering af bevaringsværdige gravminder fortsat er
hensigtsmæssige. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje, om registreringen af gravminder herunder anvendelsen af kriterierne – med fordel kan foretages indenfor større enheder fx
indenfor provstiet.
Samtidig skal arbejdsgruppen overveje behovet for bestemmelser, der giver mulighed for
afregistrering af allerede registrerede bevaringsværdige gravminder. Herudover skal
arbejdsgruppen overveje, hvordan den teknologiske udvikling bedst muligt bringes i anvendelse
ved registreringsopgaven. Endvidere skal der overvejes eventuelle muligheder for formidling af
denne del af kulturarven via en digital løsning. Herudover kan arbejdsgruppen drøfte
spørgsmål, som arbejdsgruppen i øvrigt finder, er relevante for serviceeftersynet.
Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger afleveres i en rapport til ministeren for ligestilling
og kirke.«
1.2
Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:
Chefkonsulent Marjun Egholm (formand), Ministeriet for Ligestilling og Kirke Biskop over
Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller Stiftskontorchef ved Helsingør Stift, Anne Sophie Hilbard
Provst for Hjallese Provsti, Paw Kingo Andersen, Danmarks Provsteforening Finn Poulsen,
Landsforeningen af Menighedsråd Konsulent Susanne Bjerknæs Petersen, Kulturstyrelsen
Museumsinspektør Hans Mikkelsen, Nationalmuseet Arbejdsgruppens sekretariat har bestået
af: Fuldmægtig Jan Stampe Madsen, Ministeriet for Ligestilling og Kirke indtil udgangen af
oktober 2012 Fuldmægtig Eva Stilov, Ministeriet for Ligestilling og Kirke 1.3. Arbejdsgruppens
arbejde Arbejdsgruppen har holdt i alt 4 møder i perioden fra 23. maj 2012 til 30. maj 2013
Læs hele rapporten her:
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