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Innledning 

Horten kirkelige fellesråd takker for muligheten til å svare på høringen. 

Under finner dere høringssvaret slik det ble vedtatt av Horten kirkelige fellesråd 18.9.14 under sak 023/14 

(14/00088). 

 

1. Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform. 

Svar: Horten kirkelige fellesråd er enig i at kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk 

som gravferdsform. 

Ansvaret for båretransporten bør fortsatt være et ansvar for NAV.  Utvalget vil overføre båretransporten til 

krematoriet fra NAV til gravplassforvaltningen. Vi mener denne tenkningen straffer kommuner som velger å 

lage nye moderne krematorium som både tilfredsstiller rensekravene og som gir ansatte et arbeidsmiljø med 

flere ansatte.  For å få dette til må det i enkelte deler av Norge bli lengre vei til krematoriet. 

 

2. Kommunene skal være pliktige til å ta imot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i 

en annen kommune enn den avdødes bostedskommune oppheves. 

Svar: Horten kirkelige fellesråd er enig i målet om at utenbygds gravlegging organiseres som utvalget 

foreslår, men at det likevel bør være rom for lokale gravplassmyndighet til å si nei. En del store 

hyttekommuner har få innbyggere og dårlig økonomi. Med den ordningen utvalget foreslår vil det være 

vanskelig for disse å planlegge slik at de til enhver tid har nok kirkegårdsareal. Vi er også bekymret over at 

det foreslås at departementet skal fastsette satsene. Det kan lokalt være store utfordringer med å etablere nok 

gravplasser, både med tanke på areal og pris.  

 

3. Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt. 

Svar: Horten kirkelige fellesråd er enig i utvalgets forslag om at alle gravlegginger skal utløse 20 års 

betalingsfrie år.  

 

4. Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet. 

Svar: Horten kirkelige fellesråd er enig i utvalgets ønske når det gjelder bedre statistikk og forskning på 

området. Utvalget foreslår at kommunens bevilging til gravplassforvaltning skal overføres på en egen 

funksjon (393). Det er mange gravplassansatte som har kombinertstillinger, både som byggforvaltere og 

kirketjenere. Dette har vært tett sammenvevde stillinger som det ikke er så raskt å dele opp i de enkelte 

arbeidsoppgaver. 

Det er viktig at dette utredes nøye i den enkelte kommune før denne ordningen iverksettes.  

 

5. Endringer i forvaltningsoppgaver. 

Svar: Horten kirkelige fellesråd er enig i at oppgavene bispedømmerådene har etter gravferdsloven og 

gravferdsforskriften overføres til Fylkesmann.  

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser. 



 
      

 
 

 

Svar: Horten kirkelige fellesråd legger merke til at utvalget foreslår at de økte kostnadene knyttet til sine 

forslag skal dekkes ved økte rammeoverføringer til kommunene etter den generelle kostnadsnøkkelen. 

Utvalget legger til grunn at kommunene igjen vil øke overføringen til kirkelig fellesråds gravplassforvaltning 

etter de lokale behov. Dette mener Horten kirkelige fellesråd er en høyst usikker finansieringskilde. 

Rammetilskudd fra staten har en tendens til å bli mindre verdt med årene, og fellesrådet er da veldig 

bekymret for at de selv må dekke økte kostnader. Vi mener at de økte kostnadene må dekkes krone for krone. 

Hvordan skal vi få dekket kostnader vi vet øker hvert år, som lønn, forsikring, drivstoff og reparasjon av 

utstyr? I dag brukes deler av festeavgiften til å dekke de nevnte utgifter. Endringene som kommer må være 

tydelige på hvordan dette skal dekkes inn rent økonomisk.  

 

7. Forslag som utvalget vurderer å være på siden av mandatet. 

Svar: 

1. Horten kirkelige fellesråd ønsker at søknader om askespredning fortsatt skal innvilges av Fylkesmann. Det 

er mange små gravplassmyndigheter (les fellesråd) i landet vårt, og de kan bli utsatt for et utilbørlig press fra 

sine innbyggere som har spesielle ønsker om hvor de ønsker at asken skal spres. 

2. Horten kirkelige fellesråd mener at utvalgets forslag om å bytte ut festeavgift med leieavgift ikke er nok 

gjennomtenkt og ikke bør brukes videre. 

3. Horten kirkelige fellesråd syns det er betenkelig at utvalget har laget et helt nytt forslag til gravferdslov 

(kap. 12 i NOU 2014: 2). Dette bør være gjenstand for en ny høring. Vi er bekymret for at forslagene som 

kommer fra utvalgets medlemmer fort kan bli førende for departementet når gravferdsloven en gang i 

framtiden skal revideres. 

4. Lokale gravplassvedtekter bør fortsatt utarbeides av fellesrådene. I de tilfellene kommunen er 

gravplassmyndighet må lokale vedtekter lages i tett samarbeid med fellesrådet. De fleste gravplasser i Norge 

ligger tett sammenvevd med en kirke, og dette må det tas hensyn til når lokale vedtekter lages. Fellesrådene 

kjenner best til begge virksomhetene som drives (kirke og gravplass). 
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