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UTTALELSE TIL HØRING; NOU 2014 —2 LIK OG LIKSKAP

Folldal kirkelige fellesråd vedtok følgende i sak 7/2014:

Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform.
Fellesrådet støtter utvalget i at gravferdsformene bør likestilles. Kommunen bør dekke kostnadene.
Fellesrådet stiller seg tvilende til flytting av båretransport fra NAV til gravplassforvaltningen, da dette vil være en svært
uforutsigbar utgiftspost med store variasjoner fra år til år.

Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i en annen
kommune enn avdødes bostedskommune oppheves.
Fellesrådet har forståelse for at utvalget reagerer på prisforskjell på utenbygds gravlegging. Oppheves brukerbetaling
kan dette i verstefall medføre plassmangel på enkelte gravplasser. Det er en forutsetning med oppgjør mellom
gravplassforvaltningene, men det vil ikke løse spørsmålet om tilgjengelig plass.

Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt.
Fellesrådet har ikke forståelse for utvalget sitt forslag på dette punktet. Det er naturlig å skulle betale for å ha en fordel
ved selv å bestemme hvor gravleggingen skal skje.

Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet.
For fellesrådet vil ikke dette utgjøre noen stor forskjell, da statistikken allerede finnes.

Endringer i forvaltningsoppgaver.
Om det er bispedømmerådene eller Fylkesmannen som sitter med disse oppgavene har ikke innvirkning på fellesrådets
arbeidsoppgaver.

Økonomiske og administrative konsekvenser.
Når man ser beløpet utvalget anslår som samlet inntektsbortfall av forslagene, stiller fellesrådet seg tvilende til at dette
skal kompenseres gjennom økte rammeoverføringer til kommunen. For det første skal rammeoverføringene til
kommunene romme svært mye, og fellesrådet blir prisgitt kommunens økonomi og politikk. Gravferdsforvaltningen er
en av få inntektsmuligheter for fellesrådet, og det skal derfor være en øremerking av midlene som skal gå til dette.

Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet.
Fellesrådet støtter ikke at behandling av søknader om askespredning legges til den lokale gravplassmyndigheten.
Fylkesmannen bør fortsatt behandle dette. Dersom det skal gis adgang til å sette urne inn i kolumbarium, må det
lovfestes hvordan urnen skal behandles når avtalen/festetiden utgår. Det må også være opp til den lokale
gravferdsmyndigheten å avgjøre om man vil tilby denne formen for gravlegging.
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