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HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - 

GRAVLEGGING OG GRAV 

 

 

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randabeg kommune behandlet i sitt møte 30. september 

2014 NOU 2014-2. Ved en feiltakelse har ikke denne blitt sendt innen høringsfristen fristen , men 

vi håper likevel at dere kan ta den med.  Utvalget gjorde enstemmig vedtak om følgende uttalelse: 

 

Randaberg kommune støtter utvalgets seks prinsipper for gravferdslovgivningen.  

Randaberg kommune støtter  

 at kremasjonsavgiften fjernes og at ordningen med båretransport til krematoriet dekkes av 

gravferdsforvaltningen.  

 forslaget om 20 års frigrav for alle. De praktiske konsekvensene av nyordningen må avklares 

tydeligere.  

 forslaget om at retten til frigrav ikke knyttes til bostedskommunen. Randaberg kommune 

mener at oppgjøret bør skje mellom de involverte kommunene/ gravferdsforvaltningene 

fremfor at de etterlatte må betale. Dette bør skje etter en nasjonal fastsatt standardsats. De 

praktiske konsekvensene av nyordningen må tydeligere avklares.  

 at det utarbeides bedre statistikker i KOSTRA.  

 

Randaberg kommune mener at kommunenes/fellesrådets merkostnader og inntektsbortfall ved 

disse forslagene må kompenseres.  

Når det gjelder forslag som utvalget vurderer å være på siden av sitt mandat støtter Randaberg 

kommune  

 at fylkesmannen overtar oppgaven som bispedømmet har etter gravferdsloven og 

gravferdsforskriften.  

 at ansvaret for behandling av søknader om askespredning overtas av den lokale 

gravferdsmyndighet.  

 at det vurderes ordninger for å sikre forbrukerne når det gjelder økonomiske avtaler og 

forpliktelser i  
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Saksutredningen som som ligger til grunn for vedtaket er utarbeidet av kirkevergen i 

Randaberg, og ligger på våre hjemmesider her: 

http://www.randaberg.kommune.no/Templates/eDemokrati/Services/DokumentHandlerSRU.a

shx?dokumentId=2176296&journalpostId=14022793 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Anders Jaarvik 

Kultursjef 
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