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HØRINGSUTTALELSETIL NOU 2014 2: LIKOG LIKSKAP

Rådmannens innstilling:

Modum kommune støtter forslagene i høringsforslaget.

Saksopplysninger:

NOU 2014: 2 Lik og Likskap, er ute på høring. Høringsbrevet er vedlagt og hele NOUen
finnes ved å følge denne linken:
htt : www.re 'erin en.no nb de kud dok hoerin er hoerin sdok 2014 Horin ---
NOU-2014-2-Lik-o -likska .html?id=757466

Utvalget foreslår:
at kistegrav og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk. For å oppnå dette må
kommunen betale det det koster å bli kremert og å frakte kisten fra seremonien
til krematoriet.
at all gravlegging skal utløse 20 betalingsfrie år uansett om graven er en ny grav
eller en familiegrav. Som en følge av dette, foreslår utvalget at festetiden endres
til 5 år og at festeavgiften for familiegraver ikke tilbakebetales når ny gravlegging
foretas.

at kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging, og at
brukerbetalingen for gravlegging i en annen kommune enn avdødes
bostedskommune oppheves. I stedet skal kommunene gjøre opp seg i mellom
etter en fastsatt sats.
at det innføres bedre KOSTRA-rapportering fra gravplassforvaltningen
at oppgavene som bispedømmerådene har etter gravferdslov og
gravferdsforskriften, overføres til fylkesmennene og at et av kontorene kan
forsterkes med blant annet gravplassrådgiver.
at behandlinger av søknader om askespredning overføres til den lokale
gravplassforvaltningen
at det åpnes for askespredning på gravplass og at det gis adgang til gravlegging i
kolumbarium på gravplass Et kolumbarium er en vegg eller et byggverk med
nisjer der en murer inn urner.
at kommunene skal kompenseres for merutgiftene i punkt 1 og 2 gjennom
rammetilskuddet.

Tall fra Modum i tiden 2009 - 2013



Her er noen tall fra Modum kommune for årene 2009 til 2013: Totalt døde i Modum:
631, hvorav 419 er nedsatt i kiste og 171 er nedsatt i urne. I tillegg er 15 kister og 26
urner overført til andre kommuner for nedsetting og kommunen har mottatt 24 kister
og 41 urner for nedsetting her. Det vil si at kommunen er en netto mottaker av kister og
urner.

Vurdering:
Hvordan det vil slå ut at pårørende ikke lenger får regningen hvis de velger å gravlegge
sine i en annen kommune enn den de er hjemmehørende i, vites ikke. Det kan føre til at
gravplassene i Modum må utvides noe før tiden. Imidlertid skal satsene for gravlegging i
annen kommune også innbefatte etableringskostnader for graven.

Forslaget om åpning for askespredning og gravlegging i kolombarium på gravplass, er
begge forslag som kan minske behovet for etablering av nye store gravplassarealer.

Fordi Modum kommune etter avtale med Modum kirkelige fellesråd har fått overført
gravplassmyndigheten, har fylkesmannen i vårt tilfelle fått de oppgavene som
bispedømmerådene har etter gravferdsloven og gravferdsforskriftene. Det er en god
løsning.

Gravferdssektoren er et viktig område som fortjener en større plass. I dag er det en
gravplassrådgiver for hele landet som er plassert hos biskopen i Tunsberg. Rådmannen
støtter utvalgets forslag om at det kan opprettes ett utvidet gravferdskontor med flere
ansatte for hele landet hos en av fylkesmennene.

Rådmannen mener utvalget kommer med gode og fremtidsrettede forslag som likestiller
begravelsesformer og tar opp i seg at vi er et pluralistisk samfunn.

Vedlegg:

Nou 2014: 2- Lik og likskap, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav


