
Agdenes menighetsråd kommer med følgende høringsuttalelse på NOU
2014:2 — Lik og likskap:

Agdenes menighetsråd er i all hovedsak enig i hovedforslaga i NOU-en. Dette vil innebære en
vesentlig økning av gravferdsmyndighetene sine utgifter.

Menighetsrådet har følgende kommentarer til hovedpunkta i høringa:

1) Kremasjonsavgifta fjernes.

Vurdering:
Hos oss betaler pårørende denne utgiften. Noe som i dag er på rundt 6.000
kr. Det er ønskelig for oss at kremasjonsprosenten går opp. Dersom prisen
pårørende betaler er med å redusere dette, noe som er sannsynlig, er dette
uheldig. Hos oss er det i dag bare to til tre kremasjoner i året. Dersom
kremasjonsprosenten øker vesentlig, vil forslaget bety en betydelig kostnadsøkning.

Vi ønsker at bremasjon skal være gratis, men presiseres at den eneste muligheten
for at dette kan gjennomføres er tilstrekkelige statlige overføringer.

2) 20 års fri grav til alle. Ved gravlegging i festet grav gis 20 avgiftsfrie år.

Vurdering:
Det er en god ide, men dette inntektstapet må kompenseres. Hos oss blir dette
anslagsvis på 8- 10.000 kr i året.

3) Retten til fri grav knyttes ikke til bostedskommune. Folk kan gravlegges i den
kommunen de ønsker. Forvaltningen i kommunen hvor avdøde var folkeregistrert
betaler en fastsatt avgift til mottakerforvaltning. Forvaltningene kan ikke reservere
seg fra dette.
Vurdering:
Tidligere hadde en krav på fri grav i den kommunen en bor, og gratis
gravlegging. Hos oss har de som har bodd utenfor kommunen ikke betalt for
gravleggirig. Det er foreslått at gravferdsmyndigheten i hjemkommunen fremdeles
skal bære utgiftene for sine innbyggere, uansett hvor de ønsker å
gravlegges. Prisene på dette er svært ulike i landet vårt og bør da i størst mulig
grad harmoniseres.

4) Samme festeavgift for alle graver i samme kommunen. Skiller ikke mellom urne
og kistegraver.
Vurdering:
Hos oss medfører ikke dette noe problem

5) Gravplassforvaltningen overtar NAVs ansvar for betaling av transport av kiste til
krematorium.
Vurdering:
Dette kan gjøres, forutsatt at det er sikra bevilgninger. Denne summen kan variere
sterkt fra år til år på steder som har lang veg til krematorium. Kan det være en ide
at slike utgifter dekkes ut ifra et refusjonssystem?



6) lnntektstap og merutgifter som følge av endringer i gravferdsordningen må tilfalle
gravferdsmyndigheten. Dersom det blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunen,
er det stor fare for at det krymper på vegen.
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