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

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyrets møte 23.09.2014:

Rådmannens innstilling
1. Dersom kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som 

gravferdsform må kommunenes økte utgifter til drift og investering kompenseres fullt 
ut.

2. Dersom brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes 
bostedskommune oppheves, bør det innføres en ordning med et oppgjør mellom de 
involverte kommunene etter en fastsatt oppgjørsordning. 

3. Sats på festeavgift bør fortsatt fastsettes lokalt.

4. Rapportering av styringsdata må kun omhandle områder som kan gi nyttig 
informasjon for staten og gravplassforvaltningen lokalt, og må foregå gjennom 
KOSTRA. 

      Dersom det pålegges gravplassforvaltningen å benytte IKT-baserte fagsystem må    
      kommunene kompenseres for de økte kostnadene dette medfører.

5. Inntektsbortfall som følge av endringer i hjemler for brukerbetaling må kompenseres 
tilsvarende inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen gjennom økte 
rammeoverføringer til kommunene.

6. Det synes naturlig at behandlingen av søknader om askespredning etter 
gravferdsloven legges til den lokale gravplassforvaltningen med Fylkesmannen som 
klageinstans. Ressurser må overføres fra fylkesmannen til gravplassforvaltningen 
dersom oppgaven overføres. 

16.09.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
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Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS-036/14 Vedtak:
1. Dersom kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform 

må kommunenes økte utgifter til drift og investering kompenseres fullt ut.

2. Dersom brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes 
bostedskommune oppheves, bør det innføres en ordning med et oppgjør mellom de 
involverte kommunene etter en fastsatt oppgjørsordning. 

3. Sats på festeavgift bør fortsatt fastsettes lokalt.

4. Rapportering av styringsdata må kun omhandle områder som kan gi nyttig informasjon for 
staten og gravplassforvaltningen lokalt, og må foregå gjennom KOSTRA. 

      Dersom det pålegges gravplassforvaltningen å benytte IKT-baserte fagsystem må    
      kommunene kompenseres for de økte kostnadene dette medfører.

5. Inntektsbortfall som følge av endringer i hjemler for brukerbetaling må kompenseres 
tilsvarende inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen gjennom økte rammeoverføringer til 
kommunene.

6. Det synes naturlig at behandlingen av søknader om askespredning etter gravferdsloven 
legges til den lokale gravplassforvaltningen med Fylkesmannen som klageinstans. 
Ressurser må overføres fra fylkesmannen til gravplassforvaltningen dersom oppgaven 
overføres. 

23.09.2014 Kommunestyret

Møtebehandling:
Ronny Hødal Lervik (Krf) fremmet følgende endringsforslag: Ordet gravplassforvaltningen byttes 
med kirkegårdsforvaltningen i punkt 4 og 6, og gravferdsforvaltningen byttes med 
kirkegårdsforvaltningen.

Votering:
Rådmannens innstilling med Ronny Hødal Lerviks (Krf) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KS-046/14 Vedtak:
1. Dersom kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform 

må kommunenes økte utgifter til drift og investering kompenseres fullt ut.

2. Dersom brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes 
bostedskommune oppheves, bør det innføres en ordning med et oppgjør mellom de 
involverte kommunene etter en fastsatt oppgjørsordning. 

3. Sats på festeavgift bør fortsatt fastsettes lokalt.

4. Rapportering av styringsdata må kun omhandle områder som kan gi nyttig informasjon for 
staten og kirkegårdsforvaltningen lokalt, og må foregå gjennom KOSTRA. 

      Dersom det pålegges kirkegårdsforvaltningen å benytte IKT-baserte fagsystem må    
      kommunene kompenseres for de økte kostnadene dette medfører.

5. Inntektsbortfall som følge av endringer i hjemler for brukerbetaling må kompenseres 
tilsvarende inntektsbortfall for kirkegårdsforvaltningen gjennom økte rammeoverføringer til 
kommunene.
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6. Det synes naturlig at behandlingen av søknader om askespredning etter gravferdsloven 
legges til den lokale kirkegårdsforvaltningen med Fylkesmannen som klageinstans. 
Ressurser må overføres fra fylkesmannen til gravplassforvaltningen dersom oppgaven 
overføres. 

Med hilsen

Unn Kristi Bruserød
Saksbehandler
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ORIENTERING OM FRAMGANGSMÅTE M. M. VED KLAGE

Klageadgang:
I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages til det forvaltningsorgan 
(klageinstansen) som er nærmest overordnet til det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. I 
Lardal kommune er det Formannskapet som er klageinstans. Dersom klageinstansen avviser 
klagen, går klagen videre til Fylkesmann i Vestfold. I de tilfeller loven sier at Fylkesmann er 
klageinstans går klagen direkte dit.

Klagefrist:
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. I særlige tilfeller kan det søkes om 
forlengelse av klagefristen.

Om klagen:
Klagen skal framsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Klagen kan fremsettes 
muntlig, men erklæringen må da settes opp av forvaltningsorganet. Ta kontakt med 
forvaltningsorganet dersom De trenger hjelp og veiledning til å formulere klagen.

Klagen må være undertegnet av klageren eller dennes fullmektig og angi det vedtak som 
påklages og de endringer som ønskes. Klagen bør også begrunnes, og det bør opplyses om 
forhold som kan ha betydning for vurderingen av saken.

Bistand:
I henhold til Forvaltningsloven § 12 har en part (person som en avgjørelse retter seg mot eller som 
saken ellers direkte gjelder) rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av 
saksbehandlingen.

Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er 
medlem av. Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fullmektig, og parten har rett til å ha med 
seg fullmektig i møter med forvaltningsorganet. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram 
skriftlig fullmakt.

Adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter:
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, men med visse begrensninger jfr 
Forvaltningsloven § 18 og 19. Dersom De ønsker å gjøre Dem kjent med eller har behov for 
veiledning i forhold til saksdokumentene som ligger til grunn for vår vurdering og avgjørelse, ta 
kontakt med saksbehandler i Lardal kommune. 

Dekning av kostnader i forbindelse med klagesaken:
Det er særskilt adgang til å kreve dekning av vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, 
for eksempel til advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har gjort en konkret 
feil som fører til endring av vedtaket. Klageinstansen vil i tilfelle gjøre oppmerksom på retten til å 
kreve dekning for sakskostnader/omkostninger.

Iverksetting av vedtak:
Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal 
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig 
klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domsstol, 
kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom.


