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HØRINGSUTTALELSE PÅ NOU 2014:2 - LIK OG LIKSKAP 

 

 

 

Nord-Aurdal kirkelige fellesråd er i hovedsak enig i forslagene i NOU-en , men forslagene vil 

innebære en vesentlig økning av gravferdsmyndighetenes utgifter. Nord-Aurdal  kirkelige 

fellesråd vil få en utgiftsøkning på nærmere en million eller 20% av kommunens nåværende 

totale driftstilskudd til fellesrådet. 

 

Fellesrådet har følgende kommentarer til hovedpunktene i høringen: 

 

 

1)  Kremasjonsavgiften fjernes. 

 

Vurdering: 

I vår kommune betaler pårørende denne avgiften, ca kr 6  000 ,-. Kommunen har som 

målsetting at kremasjonsprosenten skal opp fra dagens nivå på ca 20% . Fellesrådet vil få økte 

utgifter, etter dagens kostnadsnivå på ca kr 120 000,- i året. Vi ønsker at kremasjon skal være 

gratis, men presiserer at muligheten for at dette kan gjennomføres er tilstrekkelige statlige 

overføringer. 

 

2) 20 års fri grav til alle. Ved gravlegging i festet grav gis 20 avgiftsfrie år. 

Vurdering:                                                                                                                                  

Det er en god ide, men fellesrådet mister da ca kr 300 000,- av sine inntekter i året. Dette må 

kompenseres. Vi har frigrav ved ny grav, men ikke ved gjenbruk av familiegravsted. 

Festeavgiften dobles etter 40 år og dobles igjen etter 60 år når gravstedet er ubrukt. 

 

3)  Retten til fri grav knyttes ikke til bostedskommune. Folk kan gravlegges i den 

kommunen de ønsker. Forvaltningen i kommunen hvor avdøde var folkeregistrert 

betaler en fastsatt avgift til mottakerforvaltning. Forvaltningene kan ikke reservere seg 

fra dette. 

Vurdering:                                                                                                                               

Våre vedtekter gir fri grav til innbyggere i kommunen, og gratis 

gravlegging.  Utenbygds betaler kr 3 500,-  for kistegravlegging, og  kr 1 000,-  for 

urnegravlegging.  Det er foreslått at gravferdsmyndigheten i hjemkommunen fremdeles skal 

bære utgiftene for sine innbyggere, uansett hvor de ønsker å gravlegges.  Prisene på dette er 

svært ulike i landet vårt.  Disse utgiftene blir da lite forutsigbare. 
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4)  Samme festeavgift for alle graver i samme kommunen. Skiller ikke mellom urne- og 

kistegraver. 

Vurdering:                                                                                                                                         

Hos oss medfører ikke dette noe problem, men vi har differensiert pris på festeavgift og 

fellesrådet vil tape inntekter fordi vi øker festeavgiften til det dobbelte etter 40 år og dobler 

igjen etter 60 år. 

5)  Gravplassforvaltningen overtar NAVs ansvar for betaling av transport av kiste til 

krematorium. 

Vurdering:                                                                                                                                    

Dette kan gjøres, forutsatt at  fellesrådet gis ekstra bevilgninger.  Denne summen kan variere 

sterkt fra år til år på steder som har lang veg til krematorium. Nord-Aurdal kirkelige fellesråd 

vil foreslå at utgiftene blir dekket ved et refusjonssystem ut fra avstand til krematoriet. 

 

Sluttkommentar:                                                                                                                                         

Foreslåtte endringer er praktiske og fornuftige og med en stor grad av delegering av ansvar til 

utførende gravferdsmyndighet. Når oppgaver blir delegert er det oppdragsgivers ansvar å 

sørge for ressurser til å løse oppgavene.  

Vi er positivet til foreslåtte endringer og ser fram til en økning av de økonomiske rammene 

for å løse nye oppgaver. 

Fagernes, 27. august 2014 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nord-Aurdal kirkelige fellesråd 

Bjørn Haugen 

Kirkeverge 

 

 

Kopi: Rådmann i Nord-Aurdal kommune 

 

 

 

 

 

 


