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LIK OG LIKSKAP - NOU 2014: 2 - HØYRINGSUTTALE

Notodden kirkelig fellesråd har følgende synspunkt på forslagene som er framsett i NOU
2014: 2 Lik og likskap:

Økonomisk likestilling mellom kistegravlegging og kremasjon er positivt.

Forslaget om at lokal gravferdsforvaltning skal overta båretransporten til krematorium
er vi i mot. Det vil bli en ny oppgave som den lokale gravferdsforvaltningen ikke har
god forutsetning for å løse. Videre tror vi at den også i liten grad vil føre til større
utbygging av krematorium i distriktene. Den vil også påføre kommunen en merutgift

At festeavgift ikke kreves for bruk av festa graver er positivt, men det forutsetter at
inntektsbortfallet blir kompensert gjennom økte rammeoverføringer til kommunene

Forslaget om at fellesrådet/kommunen ikke skal kunne nekte for mottak av utenbygds
gravlegging er vi også positive til. Det er relativt få slike gravlegginger i året, og mest
fra nabokommunene, som ved en evt. kommunesammenslåing vil verre en del av vår
kommune. Et mulig tiltak for å kontrollere et slikt omfang, og å ha kontroll med
kostnadene er mulighet til å bare ta i mot umer fra de som ikke sokner til den
gravplassen der gravlegginga skal skje. Dette kan da reguleres gjennom de lokale
vedtektene.

Utvalget foreslår at gravplassvedtektene skal fastsettes av kommunestyret og ikke
fellesrådet. Dette blir da på samme måte som festeavgifta blir fastsatt i dag, og sånne
endringer er en naturlig konsekvens av skillet mellom stat og kirke og et trosmessig
mer pluralistisk samffinn.Dette vil styrke legitimiteten til den lokale
gravferdsforvaltninga, som vi også meiner framleis bør ligge hos kirkelig fellesråd og
ikke i kommunen.
Vi støtter derfor dette forslaget —og det same gjør vi med forslaget om at det skal være
et lokalt gravplassutval som skal føre tilsyn med gravplassforvaltninga og
gravplassene.

Vi er litt mer jfljl om kven som er best til å løyse oppgavene som i dag er tillagt
bispedømmerådene; er det fylkesmannsembetet eller er gravplassene og kirkene fortsatt
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så gjensidig avhengig av hverandre at de fortsatt bør ligge hos bispedømmerådet?

• Avslutningsvis vil vi rose utvalget for et grundig og godt arbeid der de har gått inn i
relevante problemstIlingar på gravferdsområdet.

Behandlet i Notodden kirkelig fellesråd 16. september 2014 i sak 26/14

Vennlig hilsen

Kirkeverge
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