
Os kirkelige fellesråd har i møtet 18.09.14 vedtatt følgende høringsuttalelse for 

NOU 2014:2 – Lik og likskap: 

 

Os kirkelige fellesråd ser positivt på at økonomien til pårørende ikke skal avgjøre valg 

av gravferdsform eller gravplass, men flere av forslagene vil innebære en økning av 

gravferdsmyndighetenes utgifter og det er derfor en forutsetning at disse kostnadene 

blir kompensert.  For et lite fellesråd kan endringene gjøre store utslag på budsjettet. 

Siden det foreslås at kompensasjonen for økte utgifter blir overført til kommunene 

gjennom rammetilskuddet er det knyttet usikkerhet til om fellesrådene vil få disse 

midlene. Det kan også være svært ulikt hvordan endringene slår ut lokalt, og det er 

vanskelig å se for seg at den generelle kostnadsnøkkelen som rammeoverføringene 

fordeles etter klarer å fange opp dette.  

 

Fellesrådet har følgende kommentarer til noen hovedpunkter i høringa: 

1) Kremasjonsavgifta fjernes. 

Vurdering: 

Os kommune har tidligere vedtatt at kremasjonsutgiftene ikke skal belastes de 

pårørende, slik at dette forslaget ikke betyr noen endring for oss, forutsatt at det ikke 

blir en stor økning i andelen som velger kremasjon. 

 

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

Vurdering: 

Os har i dag 40 års fredningstid for alle graver, noe som betyr 40 år uten avgift i nye 

graver. Det er imidlertid svært mange som har reservert gravsted (over 500 graver pr. 

d.d.), så dette vil gi et betydelig inntektsbortfall som må kompenseres.  

 

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.  

Vurdering: 

Os har ikke så mange utenbygds gravlegginger i året i dag at det blir noen store 

summer. Det er likevel viktig med faste satser slik at det ikke blir opp til hvert enkelt 

fellesråd å fastsette prisen. En kan også tenke seg at oppheving av betaling for 

pårørende kan føre til en økning av gravlegging utenfor egen kommune. 

 

4) Gravplassforvaltningen overtar NAV sitt ansvar for betaling av transport av 

kiste til krematorium. 

Vurdering: 

Denne summen kan variere sterkt fra år til år på steder som har lang vei til 

krematorium, og er helt uforutsigbar.  Kan det være mulig å innføre et 

refusjonssystem?  Hvis ikke synes fellesrådet det blir vanskelig å gå inn for en 

overtagelse av dette ansvaret. 

 

5) Andre endringer. 

Vurdering:  

Fellesrådet mener forslaget om lokal behandling av søknader om askespredning kan 

føre til en stor økning av denne gravferdsforma og er sterkt i tvil om dette er ønskelig.  

Åpning for gravlegging i kolumbarium er greit så lenge det er opp til den lokale 

gravferdsmyndigheten å ta stilling til om de vil tilby dette. 


