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Høringsuttalelse NOU 2014:12 Lik og likskap 

 

Ringsaker kirkelige fellesråd behandlet dette i sitt møte 4. september 2014.  

 

Vi er enige med mye av det som står i NOU-en, men vi har konsentrert oss om å gi uttalelse om følgende: 

 

 Endringer som vil påføre forvaltningen økte utgifter, må kompenseres fullt ut. Helst bør dette gjøres 

ved øremerkede tilskudd til kommunen og ikke gjennom rammetilskuddet. 

 Forslaget om 20 avgiftsfrie år ved gravlegging i festegrav er av mange grunner et godt forslag. Det er 

ofte vanskelig å forklare etterlatte hvorfor en grav forvaltningen velger ut er gratis, mens 

festeavgiften fortsetter å løpe ved gravlegging i en allerede festet grav. Like fullt vil en slik 

omlegging føre til tapte inntekter for forvaltningen. Disse er ment dekket inn gjennom økte 

overføringer men det kan bli en utfordring å synliggjøre tapet på en god måte. For oss som har 

etablert et visst nivå på festeavgiften og god oversikt over festeavtalene bør det være håndterlig å 

synliggjøre inntektssvikten omleggingen vil medføre. Utfordringen er de som fester en grav for 10 

år, som så dør og skal bruke graven. Skal vi da tilbakebetale for de årene som er igjen av festetiden? 

Løsningen kan være å ha festeavgift for ett år av gangen, noe som fører til enormt mye ekstraarbeid 

og kostnader for administrasjonen. 

 Vi er skeptiske til at lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke ha mulighet til å stimulere 

til å velge den ene fremfor den andre. Vi ønsker å kunne stimulere til økt bruk av kremasjon ved å ha 

ulik festeavgift på kistegrav og urnegrav. 

 Vi ser ingen grunner til at gravferdsforvaltningen skal overta ansvaret for betaling av transport av 

kiste til krematorium. Dette har NAV gode rutiner for. 

 Rollen som ankeinstans bør overføres fra bispedømmerådet til fylkesmannen. 
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