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Høringsuttalelse NOU 2014:2 Lik og likskap fra Hemnes kirkelige fellesråd:

Utval et skisserer føl ende 6 rinsi er:

Prinsipp 1
Kremasjon og gravlegging er eit offentleg ansvar og skal vere utan
kostnad for dei etterlatte.

Prinsipp 2
Gravplassane er allmenne og bør bli forvalta slik at ordningane i hovudsak
er felles for alle

Prinsipp 3
Forvaltninga skal så langt som mogleg leggje til rette for at gravlegging kan skje med respekt
for personlig livssyn og i tråd med føringane til vedkommandes livssyn.

Prinsipp 4
Lovgjevinga skal likestille gravferdsformene.

Prinsipp 5
Eit menneske får éi grav

Prinsipp 6
Med tida blir grava sletta og grava sletta og gravminnet teke bort.

Hemnes kirkelige fellesråd slutter til alle seks prinsippene, men mener at de økonomiske
konsekvensene for gravferdsforvaltningen ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og tilstrekkelig
utredet.

Dette gjelder først og fremst ved:
Utgifter gravferdsforvaltningen påføres ved kremering.
Manglende inntekter av festeavgift

Hemnes kirkelige fellesråd vil påpeke at det kan knyttes usikkerhet rundt overføringer fra
kommunen i forhold til de endrede økonomiske forutsetningene.
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Likeså vil fellesrådet også påpeke at forslagets økonomiske konsekvenser kan føre til at
gravferdsforvaltningen vil ønske så få kremeringer som mulig.

Noen kommentarer til enkelt unkt i hørin sdokumentet:
Økonomi: Utvalget foreslår at økte utgifter i forbindelse med økte oppgaver for
gravferdsforvaltningen skal dekkes over rammetilskuddet til kommunene.
Fellesrådet er i tvil om dette vil bli fulgt opp i dagens kommune-Norge, og forutsetter derfor
at det enten gis som direkte overførin fra stat eller som øremerkede tilskudd til kommunene.

Dersom Hemnes kommune skulle komme opp på gjennomsnittlig kremasjonsprosent
(landsgjenomsnitt) vil dette medføre eksrautgift på

ca kr 610.000,- pr år.

I tillegg vil tapte inntekter på grunn av omlegging av festeavgift kunne dreie om store beløp.

På bakgrunn av dette vil vi derfor anslå at økte utgifter pluss reduserte inntekter til sammen
vil dreie seg om mellom 0,6 til 0,9 mill kr pr år.

Valg av kommune ved gravlegging
Utvalget foreslår at det fritt kan velges hvilken kommune avdøde skal gravlegges i, og det er
fellesrådet i den kommunen bodde i som skal betale for gravplassen for gravplassen.
Hemnes kirkelige fellesråd er uenige i dette forslaget, og mener det kan medføre store
uforutsette utgifter.

Vi vil anta at ordningen med å begraves i annen kommune enn en bodde, vil øke med en slik
økonomisk modell. Dermed blir det også vanskelige å beregne fremtidig forbruk av
gravplasser.

Fylkesmannen som myndighet i spørsmål knyttet til gravplasser/forvaltning.
Utvalget foreslår at myndigheten skal overføres fra bispedømmerådet til fylkesmannen.

Hemnes kirkelige fellesråd er enige i dette
gravplassen er for alle, uavhengig av trosretning og livssynstilhørighet. I den forbindelse er

det naturlig at fylkesmannen behandler eksempelvis ankesaker på vedtak fattet av et fellesråd
fylkesmannen innehar større kompetanse i slike spørsmål enn hva et bispedømmeråd har.

Gravferdsmyndighetene overtar ansvaret for godkjenning av askespredning.
Hemnes kirkelige fellesråd er enige i at ansvaret flyttes fra fylkesmannen til
gravferdsforvaltningen i den enkelte kommune. Dette vil sikre en bedre kontroll av
askespredningen.
Fellesrådet er uenige i at askespredningen kan foregå på en gravplass/kirkegård.

Med vennlig hilsen ,

Hemn
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s kirkelig fell sråd
Per Jomar Hoel

leder
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