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Lik og Likskap - høringsuttalelse

Haugesund kirkelige fellesråd (HKF) takker for muligheten til å uttale oss i en så stor og
viktig endring av rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til gravlegging.

I Haugesund er det ikke forskjell i kostnad om en gravlegges i kiste eller urne. Det tas ikke
kremasjonsavgift fra pårørende. Kremasjonsavgift og egenandelen for transport til
krematoriet dekkes av kommunen. Det er viktig at dette nå blir lovfestet.

Hos oss fungerer det slik at våre ansatte kjører kistene til krematoriet og vi søker, på vegne av
de pårørende, Nav om dekking av transportkostnader. Det fungerer veldig fint at vi tar oss av
transporten. Søknad til Nav er tungvint. Det er en god ide å overføre disse midlene lokalt. Det
vil føre til langt mindre byråkrati. Vi er likevel skeptiske til at midlene overføres som
rammetilskudd til kommune. Dette må være øremerkede midler og vi ser helst at midlene
overføres direkte til gravplassforvaltningen.

HKF er enig i at oppgjør for utenbygds gravlegging skjer mellonk kommunene. Vi foreslår a,t
det lages faste takster på pris som er likt over hele landet. Dette vil gjøre 'adriainistrasjAen av
ordningen enklere.

HKF er enig i prinsippet om at festegrav omgjøres til frigrav ved gravlegging.
Det er noen praktiske utfordringer ved en slik ordning. Skal enkelt graver i et gravsted da
kunne ha ulik festetid? Skal en da kunne slette en grav i ett gravsted, mens de andre skal stå
til evt frigravperiode eller festeperiode utgår? Det vil være komplisert å administrere en slik
ordning. Det beste er om alle gravene i ett gravsted har samme festetid og en samordning av
dato for når graven utgår må på plass. Dette er spørsmål som må avklares og forankres i
lovteksten. Vi mister store festeinntekter ved denne endringen, som må godtgjøres ved
overføringer til gravplassforvaltningen.

Det er positivt å endre leieperioden (festetiden) til 5 år. Det er viktig å ha oftere kontakt med
ansvarlig for gravstedet. Dette vil også føre til at vi har riktigere opplysninger i
gravregisteret.
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HKF ser at det kan være naturlig å dele regnskapet mellom kirkelig drift og
gravplassforvaltningen, men i praksis vil det være en nesten umulig oppgave å få disse
regnskapsdelene helt riktige. Vi har mange stillinger som går på tvers av disse to linjene. I
Haugesund har vi en egen vedlikeholdsavdeling i stedet for en ren gravplassavdeling. De som
er ansatt i avdelingen har alt arbeid med det praktiske på gravplassene, de har ansvar for
vedlikeholdet av kirkene og anlegget rundt dem. Vi handler inn materialer ol på felles
innkjøp mellom disse avdelingene. Det blir også vanskelig å regne ut riktig stillingsstørrelse i
administrasjonen. Hvor mye av de enkelte stillingene går til gravplassforvaltning? Dette vil
føre til et mindre fleksibelt system for oss. Det vil også føre til mer administrativt arbeid.

HKF er enig i at bispedømmerådets oppgaver etter gravferdsloven overføres til
Fylkesmannen.
Askespredning på gravplass og kolumbarium ser vi ikke behovet for hos oss. Navnet
minnelund og nåværende askespredningsregler ivaretar disse ønskene på en tilstrekkelig
måte.

HKF vil ellers peke på at vi synes det er viktig at gravplassforvaltningen ligger hos kirkelig
fellesråd. Kirken har stått for gravplassforvaltningen i lange tider. Det er her kompetansen
ligger. Det er også undersøkelser som viser at disse tjenestene får høyt skår på tilfredshet i
befolkningen. Det viser at måten dette er organisert på i dag fungerer godt. Hvis argumentet
er at en mer «religionsnøytral» etat bør ta seg av forvaltningen, så er det ingenting som tilsier
at ikke kirken har like så stor respekt for andre tros- og livssynssamfunn som en sekulær
kommunal etat vil ha.
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