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Høringsuttalelse fra Modum kirkelige fellesråd, NOU 2014:2 Lik og likskap 
Modum kommune har, etter avtale med Modum kirkelige fellesråd datert 20.09.1996, ansvar 

for drift og vedlikehold av kirkegårdene i kommunen. Avtalen kan sis opp med 2 års gjensidig 

oppsigelsestid og er ikke permanent selv om intensjonen er at det skal være en varig løsning.  

Modum kommune har levert egen høringsuttalelse. 

 

Endringer i forvaltningsoppgaver 

For Modum har, i henhold til avtalen over, fylkesmannen fått de oppgavene som 

bispedømmerådene har etter gravferdsloven og gravferdsforskriftene. Vi er enige med 

Modum kommune om at det er en løsning som fungerer godt. I det praktiske liv er det lite 

utfordringer med denne løsningen. Utvalget foreslår i sin NOU at løsningen vi har per i dag 

skal gjøres gjeldende for hele landet. Dette ser vi ikke som ønskelig. Modum kirkelige 

fellesråd ser det som viktig at dette som hovedregel er forankret på bispedømmenivå og ikke 

hos fylkesmann.  

 

Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet 

Modum kirkelige fellesråd er opptatt av at askespredning skal foregå med verdighet. De er 

skeptiske til at askespredning på gravplassen, punkt 11,3, vil kunne foregå med en slik 

verdighet. Dette gjelder spesielt på små gravplasser som har nærhet til tettbygde strøk. 

 

Tittelen på NOU 2014:2 Lik og likskap 

Modum kirkelig fellesråd ønsker å påpeke at undertittelen på utredelsen er misvisende i 

forhold til innholdet. «Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav» tolket vi da vi mottok 

den som en utredning rundt økonomi. Ved gjennomlesning ser vi at den inneholder 

omfattende områder som ikke handler om økonomi men mere om forvaltning. Utvalgets 

oppgaver henger og sammen med tittelen, mens utredningen tar for seg saker av større 

prinsipiell betydning, eksempelvis punktene over. Dette ser vi som beklagelig.  
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