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Høringssvar fra Presteforeningen: ”Lik og likskap” NOU 2014:2 

 

Presteforeningen (PF) takker for muligheten for å bli hørt i forbindelse med NOU 2014:2 ”Lik 
og likskap”, og avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Utvalgets prinsipper 

Utvalget har i sin utredning slått fast seks prinsipper for gravferdslovgivningen.  

PF mener utvalget har satt opprelevante prinsipper som utgangspunkt for sitt arbeid, og 
støtter disse. 

 

Utvalgets forslag  

 Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform 
 

PF støtter forslaget og mener det henger godt sammen med de overordnede prinsippene. 

 Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling 
for gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves 
 

PF støtter i utgangspunktet forslaget, igjen på bakgrunn av god sammenheng med de 
overordnede prinsippene. Imidlertid savner vi en gjennomtenkning av hvordan dette 
eventuelt påvirker den totale gravferden (hvis seremoni og gravlegging deles), og hvordan 
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forslaget kan påvirke prestenes tjeneste. Dersom forslaget medfører en utvidelse av prestens 

tjenesteplikt, må dette tenkes i gjennom i forhold til økonomi og bemanning. Bemanningen på 

prestesiden er i dag dimensjonert med utgangspunkt i soknets innbyggertall. 

 Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt 

 

PFs synspunkt er at også dette virker som en rimelig oppfølging av utvalgets prinsipper. 

Inntektsbortfallet må i så fall kompenseres fullt ut (i likhet med andre inntektsbortfall som 

følge av utredningens forslag – se kommentaren til økonomiske og administrative 

konsekvenser). 

 Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet 
 

PF støtter mer forskning på gravferdsområdet, og mener utvalget peker på relevante 
områder for videre forskning. 

 Endringer i forvaltningsoppgaver  
Utvalget foreslår at oppgavene som bispedømmerådene har etter gravferdsloven og 
gravferdsforskriften, overføres til Fylkesmennene. 

En slik endring henger godt sammen med utvalgets innfallsvinkel til arbeidet som sikter mot 
gravplassforvaltningens og gravplassenes allmenne, åpne og fellesskapsorienterte profil. PF 

vil likevel mene at så lenge kirkelig fellesråd som er et kirkelig organ har ansvar for 

gravplassforvaltningen de fleste steder, bør også det regionale organet og ankeinstansen være 

et kirkelig organ (bispedømmerådet). Overføring av denne myndigheten til fylkesmannen 

peker i retning av at kommunene bør overta gravplassforvaltningen. Et slikt forslag vil støttes 

av PF.  

 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Som følge av utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling anslår 
utvalget et samlet inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen på 104,3 mill. kroner. 
Dette foreslås kompensert gjennom økte rammeoverføringer til kommunene, etter 
den generelle kostnadsnøkkelen. Utvalget legger til grunn at kommunene da vil øke 
overføringene til de kirkelige fellesrådenes gravplassforvaltning i tråd med de lokale 
behovene.  

PF kan støtte utvalgets forslag, dersom Kirkelig fellesråd og menighetsrådene holdes 
skadesløse. En forutsetter at finansieringen av gravplassforvaltningen fullfinansieres av 
kommunen, slik at ikke kirkebudsjettet subsidierer gravplassforvaltningen. 

 Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet 
 

PF mener at forslaget om opprettelse av kolumbarier er muligens å strekke behovet for likhet 
og valgfrihet unødvendig langt. Det framstår ikke som noe stort behov i befolkningen så vidt 
oss bekjent.  



 

Side 3 av 3 

Askespredning på gravplass må skje på tydelig avgrenset areal. 
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