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Rissa kirkelige fellesråd synes det er gode signaler utvalget kommer med i utredningen « Lik 

og likskap»; - om rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med 

gravlegging. 

Forslaget ønskes velkommen, men den økonomiske delen bekymrer oss. 

 

 

-Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform. 

 

Rissa kirkelige fellesråd støtter at kremasjon og kistegravlegging likestilles økonomisk og juridisk. 

Vi synes at det økonomiske ansvaret for båretransporten kan fortsette som i dag, via overføringene 

til NAV; - det er ikke nødvendig å endre noe som fungerer godt. 

 

 

- Kommunen skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for 

gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves. 

 

Fellesrådet er i utgangspunktet enig.  Men dette krever at en har de samme takstene i alle kommuner 

slik at det ikke blir dyrere å gravlegge i den ene kommunen i forhold til en annen. Ser at det er veldig 

sjelden at innbyggerne i vår kommune gravlegges andre steder, men vi får stadig flere utenbygds som 

vil gravlegges hos oss, da særlig fra Trondheim. Gravsettingsavgifta har holdt dette noen lunde på et 

minimumsnivå, men ved at pårørende nå slipper å betale gravsettingsavgift, kan en  forvente en 

økning.  Dette gjør at det blir vanskelig å forutse hvilke menneskelige ressurser fellesrådet bør inneha 

for å kunne ta i mot denne økningen, likeledes areal for gravplass. 

 

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

 

Dette er en god ide, under forutsetning at inntektstapet blir kompensert. 

 

- Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet. 

 

Enig med utvalget 
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- Endringer i forvaltningsoppgaver 

 

Enig med utvalget 

 

- Økonomisk og administrative konsekvenser 

Rissa kirkelige fellesråd er bekymret over at bortfall av brukerbetaling skal kompenseres ved 

rammeoverføringer til kommunene. I en streng kommuneøkonomi er vi redde for at disse 

overføringene blir brukt til andre ting enn det de opprinnelig var tiltenkt. Øremerking av midlene har 

vært ønskelig.  

 

- Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet. 

Fellesrådet har ikke tatt opp vilkårene for askespredning til diskusjon.  

 

 

 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Rissa kirkelige fellesråd 

 

 

Svanhild Sveaas Skrødal. 

Kirkeverge 
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