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Horing - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Vi viser til departementets brev 22.04.2014, NOU 2014: 2 - høring, Lik og likskap.

I vedlegg 2 i NOU'en er det gitt en oversikt over oppgavene etter gravferdsloven og
gravferdsforskriften. Bispedømmerådene har rollen som klage- og godkjenningsinstans, mens
fylkesmennene tar avgjørelser i enkelte typer saker som askespredning og privat gravsted. Der
kommunen har tan over oppgaven som gravplassforvaltning, går Fylkesmannen inn i de
funksjonene bispedømmerådet har.

Flytte oppgaver fra bispedømmerådene til fylkesmennene

Det er i horingsulkastets pkt. 9.5.3 foreslått at oppgavene som hispedømmerådene har etter
gravferdsloven og gravferdsforskriften. skal bli overført til fylkesmennene. I forslag til § 4 kan vi
lese blant annet at dette gjelder -AnIegg, utvidelse. nedleggelse eller annen vesentlig endring av
gravplass og b) gninger pa gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med
tillatelse fra frlkesrnannen. Filkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.- I forslag til § 21
Vedtekter. fremkommer det at kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for gravplasser og at disse
skal godkjennes fylkesmannen. Fylkesmannen blir det felles mellomnivaet på gravferdslovens
område. Det vises til at Fylkesmennene har høy tillit og høy kompetanse når det gjelder
behandling av klager på en lanø rekke forvaltningsområder. Videre er det i pkt. 9.5.4 foreslått å
sentralisere oppgavene til ett fylkesmarmsembete.

linder forutsetning av at det følger midler med oppgavene. stotter Fylkesmannen i Oslo og
Akershus forslagene.

Flytte avgjørelsesmyndigheten fra Fylkesmannen til lokal gravplassforvaltning

Det foreslås at søknad om tillatelse til askespredning skal behandles av gravplassforvaltningen i
den kommunen der handlingen skal finne sted. Videre at vilkårene for askesprednine bør gå frem
av loven i stedet for av rundskriv. Dette innebærer en overføring av oppgaver fra fylkesmannen
til kommunen.

Fylkesmannen har ikke innvendinger mot forslaget om å overfore oppgaver.
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Det er videre foreslått en styrket kontroll med gjennomføring av askespredning. Det er foreslått
at dersom det ikke foreligger bekreftelse på at askespredningen har funnet sted innen en måned
etter at urnen er utlevert, kan gravplassforvaltningen kreve at urnen blir levert tilbake for
gravlegging i kommunen hvor avdøde var folkeregistrert ved dødsfallet. Vi stiller spørsmålstegn
ved hensiktsmessigheten av en slik bestemmelse. Vår erfaring er at de aller fleste gir
tilbakemelding når askespredningen er foretatt. Videre er bestemmelsen foreslått som en "kan"
regel, det vil si at det er opp til gravplassforvaltningen om saken skal prioriteres som
arbeidsoppgave og følges opp. Videre er det ikke vurdert hvordan myndigheten skal følges opp
dersom de etterlatte likevel ikke leverer tilbake urnen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår
derfor i § 20 a Spredning av aske å stryke punktet Dersom slik bekreftelse ikke fireligger innen

én måned etter at urnen er utlevert, kan gravplassforvaltningen kreve at urnen blir levert tilbake

for gravlegging i kommunen hvor avdode var folkeregistrert ved dodsfallet

Utvalget har kommet frem til at fylkesmennene basert på tall fra 2012 totalt bruker kr 700 000,-
på å behandle søknader om askespredning. Det er uttalt at beløpet skal trekkes fra tildelingen til
fylkesmennene og overføres til kommunene. Fylkesmennene tikk oppgaven med å behandle
søknader om askespredning da loven trådte i kraft i 1997. Ut i fra tildelingsbrevet for 1997.
kapittel 1510 (nå 525) kan vi ikke se at fylkesmennene noen gang er blitt tildelt midler for å
behandle dette saksområdet. Som kjent ble det i forbindelse med Stortingets salderingsdebatt i
1996 vedtatt en betydelig reduksjon av kapittel 1510 med totalt kr 24,4 millioner. Fylkesmannen
i Oslo og Akershus kan derfor ikke se at det kan være grunnlag for å trekke et beløp fra
tildelingen på område 525 (tidligere 1510).

Vi har for øvrig ikke merknader til forslagene.

Med hilsen

Ranrweig Bjerkmo
Ass. fylkesmann Merethe Helstad

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.


