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Gravferd som samfunnsviktig funksjon
Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og
barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Listen er ment som veiledning til
kommuner og andre med barnehage-/skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar
samfunnskritiske funksjoner. Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som
ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning
til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde
forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass.
Oversikten er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan
bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass.
Mht. Covid-19-pandemien legges det til grunn at å få avviklet gravferd, og ha de nødvendige
yrkesgruppene for å gjøre det, er en samfunnsviktig funksjon. Det må derfor sikres at
minimumskapasitet i avvikling av gravferder opprettholdes.
Yrkesgrupper som inkluderes er:
- Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende
ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.
- Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.
Etter en formell henvendelse kan også personell i andre tros- og livssynssamfunn som
vurderer at de er i samme kategori få en vurdering. Vi har i denne runden behandlet de
henvendelsene vi har mottatt – som altså har kommet fra DnK, KA og Norges Kristne råd.
På bakgrunn av dette vil nøkkelpersonell for avvikling av gravferder inngå i gruppen som kan
benytte barnehage- og skoleplass. I vurderingen av hvem som utgjør nøkkelpersonell vil vi
understreke at det her er snakk om nøkkelpersonell i de viktige samfunnsfunksjonene, og
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ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske. Vi minner om at
formålet med Helsedirektoratets vedtak er å unngå smittespredning, og at hovedvedtaket er
at barnehager og skoler skal være stengt. Antall personell som defineres innenfor viktige
samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor
begrenses så mye som mulig.
Det er med utgangspunkt i denne vurderingen det må fastsettes hvilket konkret personell
som må være tilgjengelig for arbeid. Deretter må det gjøres en vurdering av hvor mange av
disse som har behov for opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud. Her må det legges til
grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene,
bruk av andre slektninger etc., samtidig som hensynet til å begrense smittespredning
ivaretas.
Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
departementsråd
Torill A. Østrem Tørlen
avdelingsdirektør
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