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Høringsuttalelse til NOU 2014:2 Lik og likskap

- Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform

Vi er for likestilling mellom gravferdsformer.

Å overlate transportansvaret til krematoriet til gravplassforvaltningen er et insentiv til å ta ansvar for

utbygging av krematorier. Samtidig er det viktig at tilskudd fra kommunen til dette, blir fulgt opp. I

distriktene vil det kunne bli betydelig kostnader for transport, og alternativet med en desentralisert

krematoriestruktur vil være lite hensiktsmessig.

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

i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves

Dette vil være et godt tilbud til innbyggerne, vi ser at mange ønsker å gravlegges på det stedet de

kommer fra. Da er det fint å ha et system som gir likebehandling.

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

Å fristille fredningstid og betalingsfri periode, vil være en forenkling som vil gjøre hverdagen bedre

for oss som arbeider i gravplassforvaltningen. Dette blir en mer logisk avgift som folk lettere vil

forstå. Det er viktig med kompensasjon for bortfall av rett til å kreve høyere festeavgift for utenbygds

graver.

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

Slutter oss til utvalget, men vi vil presisere at det er viktig at rapporteringen ikke blir for omfattende

og tidkrevende.

- Endringer i forvaltningsoppgaver

Vi ser at forvaltningsoppgaver som i dag utføres av bispedømmerådet kan flyttes til fylkesmannen.

Om det blir lagt til en Fylkesmann eller til hvert enkelt fylkesmannsembete, er ikke avgjørende.

- økonomiske og administrative konsekvenser

Det er viktig at det følger nødvendige ressurser med nyordningene. Det vil være spesielle

utfordringer for små fellesråd i distriktene som må tilgodeses i denne prosessen. For eksempel vil

utgifter til kremasjon og transport kunne øke over tid pga. flere kremasjoner, og det bør

kompenseres direkte av kommunen.

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

Askespredning

- Utvalget vil flytte ansvar for godkjenning til fellesrådet fra fylkesmannen. En forutsetning er

at regelverket er enkelt og tydelig, for å unngå uheldige lokale konflikter.

Utvalget foreslår at det skal åpnes for askespredning på gravplass. Dette ønsker vi ikke. Da er

det bedre å legge til rette ved å ha en anonym minnelund. Askespredning bør foregå på øde

plasser til fjells, til havs eller til vanns uten sjenanse for andre.

Det er viktig at gravplassforvalter gis tydelig hjemmel til å kunne følge opp sitt ansvar ved å

kreve skriftlig bekreftelse om at askespredning er utført.



- Det vesentlige med askespredning og forvaltning er at det stilles nødvendige midler til

disposisjon for gravplassforvalter.

Kolumbarium

Vi ønsker ikke åpning for kolumbarium som ordning. Vi vil heller foreslå å prioritere å få på

plass navnet minnelund. Et kolumbarium vil kreve andre urnekvaliteter enn vanlige urner

som skal oppløses i jord etter relativt kort tid, og det vil kunne skape usikkerhet omkring valg

av urner. Vi har også sett flere uheldige eksempler på kolumbarium der dette praktiseres.

Overføring av gravleieavtaler når gravleier dør

- I gjeldende gravferdslov er det dødsboet som skal gi melding om hvem skal overta

gravleieavtaler (festeavtaler) som avdøde var ansvarlig for. I praksis er dette vanskelig å

håndheve. Det er fornuftig å flytte dette ansvaret til den som sørger for gravferden.


