
Høringsuttalelse fra Kristiansand kirkelige fellesråd.  
 

Kristiansand kirkelige fellesråd har drøftet høringen i sitt møte 16.september 2014, og avgir følgende 

uttalelse: 
Fellesrådet er svært positive til at gravlegging er et offentlig ansvar med økonomisk likestilling 

mellom kremasjon og kistegravlegging-. Rådet er også positive til at alle fritt kan velge gravsted, og at 

de ulike gravferdsformene blir likestilt. 

 
Økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging. 

Oppheving av kremasjonsavgiften er et viktig grep for likestilling av gravferdsformene.  

En konsekvens av dette vil kunne være økt bruk av kremasjon og dermed føre til en høyere kostnad for 
gravferdsetaten. Sett sammen med rett til å gravlegges utenfor bostedskommune, vil dette medføre 

økte utfordringer på kostnadssiden.  

 Det er viktig at kostnadene kompenseres fullt ut mellom kommunene/fellesrådene. Arbeidet 
med å finne gode systemer for beregning av utgifter mellom kommunene vil være nødvendig. 

 

Ansvar for båretransport. 

Ansvaret for båretransporten til krematoriene foreslås flyttet fra NAV til gravplassforvaltningen. 
Midlene som NAV har fått foreslås flyttet til kommunene som rammetilskudd.  

 Dersom fellesrådet skal overta denne tjenesten, er det viktig at kostnadene dekkes fullt ut. 

 
Utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen 

Kommunen skal nå være pliktig til å ta i mot utenbys gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i 

annen kommune enn bostedskommunen foreslås opphevet. Folk kan gravlegges i den kommunen de 
ønsker. 

 Fellesrådet gir sin tilslutning til dette, men understreker nødvendigheten av å få på plass en 

god økonomisk ordning som sikrer full kompensasjon for kostnadene i forbindelse med denne 

ordningen.  
 

Ordningen med feste av grav. 

Utvalget foreslår at alle gravlegginger skal utløse 20 betalingsfrie år uansett hvilken type grav man 
velger. Det skal være samme festeavgift for alle graver i kommunen.  

 Fellesrådet mener det er viktig at festeavgiften fastsettes lokalt. 

 Refeste av grav for 5 år av gangen vil for enkelte fellesråd medføre betydelig inntektsbortfall 

for en lengre periode. Inntektsbortfall må kompenseres fullt ut i aktuell periode. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 

Som følge av utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling, anslås et samlet 
inntektsbortfall på 104,3 mill. kroner. Dette foreslås kompensert gjennom økte rammeoverføringer til 

kommunene.  

 Fellesrådet understreker nødvendigheten av at de økte rammeoverføringene til kommunene 
videreføres til gravplassforvaltningen. 

 Todeling av fellesrådets regnskap, en for kirkelig virksomhet og en for gravferdsforvaltningen, 

vil gi økte administrative kostnader. Det er derfor ikke hensiktsmessig med deling av 

regnskapene. Dersom det likevel gjennomføres, må fellesrådenes kostnader  kompenseres fullt 
ut. 
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