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Høringsuttalelse fra Bodø kommune vedrørende NOU 2014:2 Lik
og likskap

Bodø kommune stiller seg positiv til forslagene fremmet i NOU 2014:2 om likestilling mellom
kremasjon og kistegravlegging, utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen, ordningen
med feste av grav og behovet for endring i avgiftssystemet på gravferdssektoren.

Bodø kommune støtter forslaget om at kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og
juridisk som gravferdsform. Bodø kommune støtter også forslaget om at avgiften for feste av grav
endres slik at innbyggerne behandles likt.

Det står i kapittel 13.2 side 182 i NOU 2014:2 at kommunene må kompenseres ved bortfall av
hjemler til å kreve brukerbetaling. Kompensasjonen bør skje som økte overføringer gjennom
inntektssystemet. Her mener Bodø kommune at det må presiseres at det er økte bevilgninger til
inntektssystemet, og fordelingen mellom kommunene må følge «Tabell C-k: Saker ined særskild
fordeling for kommunene» i Grønt hefte. Grunnet til dette er at det i dag er store variasjoner i hva
hver enkelte kommune krever inn i bl.a. kremasjonsavgift. Ved å fordele dette i inntektssystemet
basert på objektive kriterier medfører det store økonomiske ulemper for de av kommunene som
ligger over gjennomsnittet på denne avgiften. I praksis betyr dette at hvis kommunene skal legge de
objektive kriteriene til grunn, vil kommuner som har inntekter på dette området, nå fordele disse
med kommuner som ikke har hatt inntekter, og får betydelig mindre, mens kommuner som ikke har
hatt inntekter på dette området tidligere, nå vil motta en kompensasjon. Hvis man legger særskild
fordeling til grunn, blir det meste som i dag.

Skal kommunene øke overføringene til de kirkelige fellesrådene i tråd må det som framkommer i
Grønt hefte (inntektssystemet) etter denne omleggingen, må beløpet gjøres synlig for alle parter,
slik at det er lett å følge med på hvor mye som skal overføres ekstra fra kommunene til fellesrådene.
For eksempel gjennom Tabell C-k. Dette vil sikre en åpenhet rundt overføringene til fellesrådene.
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