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NOU 2014:2 - høring 

 

Siljan menighetsråd slutter seg til utvalgets forslag. Gravferdsformene kremasjon med 

urnenedsettelse og kistegravlegging bør likestilles. Oppheving av kremasjonsavgiften er et viktig 

grep for likestilling av gravferdsformene. Ut fra et brukerperspektiv er dette positivt.  

 

Når det gjelder forslaget at ansvaret for båretransport til krematoriet flyttes fra NAV til 

gravplassforvaltningen og at gravplassforvaltningen overtar NAVs ansvar for betaling av transport 

av kiste til krematorium forutsettes dette at midler overføres fra bevilgningen til NAV til 

rammetilskuddet til kommunene og gravplassforvaltningen. Tjenesten båretransport til krematoriet 

må små lokale gravferdsforvaltninger kjøpe inn eksternt fra lokale begravelsesbyråer. 

 

Når det gjelder at kommunene skal være pliktige til å ta imot utenbygds gravlegging bør det ikke 

vær så vidåpent at man kan velge « fritt «. Men hvis etterlatte allerede har en grav i en annen 

kommune enn den kommunen som avdøde var folkeregistrert i ved dødsfallet,  bør det være en 

fastsatt oppgjørsordning mellom gravplassforvaltningene, fremfor at de etterlatte skal betale. 

Bortfall av avgifter vil gjøre at antall avdøde som ønsker gravlegging i en annen kommune vil øke. 

Bortfall av avgifter vil kunne påvirke folks valg. 

Forslaget om 20 avgiftsfrie år ved gravlegging i festegrav er et godt forslag. Regelverket som sier at 

en ikke får fri grav om en bruker en grav en allerede er fester for, er ikke forståelig for brukerne og 

en urimelig praksis.  Dette vil føre til tap av inntekter for gravplassforvaltningen  og må dekkes inn 

gjennom økte overføringer. Men det kan bli vanskelig å synliggjøre inntektssvikten omleggingen vil 

medføre. 

 

Overføring av godkjenningsmyndighet og ankeinstans fra bispdedømmeråd til fylkesmannen er 

fremtidsrettet. Gravferdsforvaltningen skal være en gravferdsmyndighet for alle.  
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