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Høring - Lik og likskap - om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Det vises til departementets høringsbrev av 22.04.2014.

Fylkesmannen i Vest-Agder har vurdert de endringsforslagene som berører Fylkesmannens
oppgaver og ansvarsområder. En vil på denne bakgrunn gi følgende kommentarer til NOU
2014:2 Lik og likskap.

Fylkesmannen har ingen merknader til forslagene til lovendringer som innebærer at
Fylkesmannen overtar rollen som statlig myndighet og ankeinstans etter bispedømmerådet i
forhold til gravferdsloven. Dette innebærer at Fylkesmannen bl.a. blir godkjenningsinstans for
arealsaker, godkjenning av vedtekter, klagesaker og enkeltvedtak.

Utredningen foreslår at disse oppgavene etter gravferdsloven sentraliseres til ett
fylkesmannsembete. Dette embetet vil få en direktoratslignende funksjon og vil for eksempel
kunne innhente statistikk og utarbeide generell veiledning rettet mot innbyggerne og
gravplassforvaltningen lokalt. Fylkesmannen i Vest-Agder er ikke enig i denne løsningen.
Selv om saksområdet er et mindre saksfelt hvor det ikke blir så mange saker årlig, mener vi at
nærheten til den lokale gravplassforvaltningen og kommunene er viktig i vurderingen av disse
sakene. Vårt syn er derfor at oppgavene bør legges til det enkelte fylkesmannsembetet.

Det er i dag en sentral gravplassrådgiver som er veileder for bispedømmenes saksbehandling.
Denne stillingen er også foreslått plassert i ett fylkesmannsembete. Dette har vi ingen
merknader til. Stillingen vil fortsatt kunne ivareta rådgivning for alle fylkesmannsembetene
og dermed sikre en likebehandling av saksfeltet. Dette er en parallell situasjon til tiden før
gjeldende kirkelov. Da ivaretok stiftsdireksjonene, dvs, fylkesmann og biskop i fellesskap,
lignende oppgaver som nå er foreslått overført til fylkesmennene etter innhenting av råd fra
kirkegårdskonsulenten.

Utvalget foreslår videre at dagens ordning med at Fylkesmannen gir samtykke til
askespredning overføres til den lokale gravplassforvaltningen. Fylkesmannen støtter forslaget.

Vi støtter også forslaget til lovendringer som innebærer at vilkårene for å samtykke til
askespredning innarbeides i lovteksten og ikke bare følger av rundskriv. Dette gir publikum
bedre oversikt over regelverket. Vi er også enige i at det lovfestes at den som sørger for
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askespredning skal sørge for bekreftelse overfor gravplassforvaltningen om at
askespredningen har funnet sted i tråd med tillatelsen.

Med hilsen

Ann-Kristin Olsen Elin Saltrøe
spesialrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.


