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LIK OG LIKSKAP

NOU:2 Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.

Høringssvar fra Tinn kirkelige fellesråd.

Kistegravlegging og kremasjon sidestilles økonomisk og juridisk som
gravferdsform.

Urnenedsettelse og kistegravlegging bør likestilles. Gravlegging er et offentlig ansvar
og skal være uten kostnad for de etterlatte. Tinn kirkelige fellesråd som drifter Rjukan
krematorium vil da få bortfall av inntekter fra kremasjonsavgiften.

Det er viktig å få bevilgninger fra Staten/ Tinn kommune som kompenserer for
budsjetterte inntekter på kremasjon.

Ansvaret for båretransporten til krematoriet bør fortsatt ligge hos NAV. Skal
gravplassforvaltningen overta ansvaret vil det medføre ekstra kostnader og
arbeidsmengde. Overføres bevilgningene fra NAV til kommunens rammetilskudd er
det viktig at bevilgningene kommer til gravplassforvaltningen.

Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging.
Brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes
bostedkommune oppheves.

Forslaget om at fellesrådet/kommunen ikke skal kunne nekte for mottak av utenbygds
gravlegging er vi positive til. I Tinn er det få gravlegginger fra andre kommuner.

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

Tinn kirkelige fellesråd støtter forslaget om at alle gravlegginger utløser 20
betalingsfrie år uansett hvilken grav som velges. Det skal være samme festeavgift for
alle graver i kommunen, uavhengig av om det er gravlegging av innenbygds eller
utenbygds beboere. Satsen på festeavgiften skal fortsatt fastsettes lokalt.

Endringer i forvaltningsoppgaver.

Vi mener at de oppgavene som i dag er tillagt bispedømmerådene fortsatt bør ligge
der. Gravplassene og kirkene er fremdeles gjensidig avhengig av hverandre og av den
grunn bør de fortsatt ligge hos bispedømmerådet.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Veldig viktig at inntektsbortfall av brukerbetaling blir kompensert gjennom økte
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rammeoverføringer til kommunene. Kommunene må da øke overføringene til de
kirkelige fellesrådenes gravplassforvaltning i tråd med de lokale behovene.

Utvalget foreslår at gravplassvedtektene skal fastsettes av kommunestyret og ikke
fellesrådet. Dette blir da på samme måte som festeavgiften blir fastsatt i dag. Dette vil
styrke legitimiteten til den lokale gravferdsforvaltningen, som vi også mener fortsatt
bør ligge hos kirkelig fellesråd og ikke i kommunen.

Vi støtter  derfordette forslaget og forslaget om at det skal være et lokalt
gravplassutvalg som skal føre tilsyn med gravplassforvaltningen og gravplassene.

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

Tinn kirkelige fellesråd støtter at de nærmere vilkårene skal fremgå mer direkte av
gravferdsloven, og at behandlingen av søknader om askespredning legges til den
lokale gravplassforvaltningen, med Fylkesmannen som klageinstans.

Askespredning på gravplass støttes, men gravlegging i kolumbarium støttes ikke.
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