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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouialpostID:
12/1749 I

Arkiv salD.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012
090112 KOMMUESTYRE 29.03.2012

ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

Vedlegg: L. Brev datert 26.1.2012 fra Fauske kirkelige Fellesråd vedr. økning av festeavgiften for
2012

2. Kopi av kommunestyesak 65/09 vedr økning i festeavgiften

Saksopplysninger:

I flg Gravferdsloven skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen etter forslag fra
fellesrådet.

Gjeldende festeavgift ble fastsatt av kommunestyret til kr 80,- pr år med virknng fra 1.1.2010.
Avgiften hadde da vært uendret siden 2004. Fellesrådets vedtak vil innebære en øknng til kr
100,- pr år. Deretter yterligere heving etter L år til 120,-. I flg saksutredningen vil festeavgiften
da samsvare med landsgjennomsnittet. .

Rådmanen viser til de vedliggende saksdokumentene og finner det natulig å innstile i tråd med
fellesrådets inostiling

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013.

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år.

FOR-063/12 VEDTAK- 05.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013.



Fra 1.1.2014 settes avgiften ti kr 120,- pr år.

Even Ediassen
Rådman
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Økning av festeavgift 2012

Fauske Kirkelige fellesråd har under budsjettbehandlingen 13.01.2 vedtatt heving av festeavgift for grav.
Dette er en avgjørelse som trenger godkjennelse i Fauske Kommune, og vi ber derfor om at denne saken blir
tatt opp til vedtak i kommunen.
Pr dags dato er festeavgiften på kommunens gravsteder på kr 80,-, landsgjennomsnittet ligger på kr. 120,-

Utskrift fra fellesrådets protokoll av 13.01.12, sak 002.

Sak 002/12: Budsjett 2012 forslag

Vedtak:
Kirkevergens forslag godkjennes, med følgende tilføyelser:
Fellesrådet ønsker heving av festeavgift for grav i 2 trinn.
Første heving: fra kr 80,- pr år til kr. 100,-.
1 år etter første heving:
Andre heving: trinn fra kr L 00 til kr. 120,- pr. år.

Vennlig hilsen

, (Íl
Sølvi Rødsand ~ - :jkl¿JC¿¡11
kirkeverge .
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Til sak 002/2012: Budsjett 2012

Budsjettforslaget har svært knappe ramer. Det er skåret ned på alle utgifter, sansynligvis
utover det som er mulig å gjennomføre.

Muligheter for økning av inntekt bør også vurderes.
Det jobbes stadig med å få inn nye festere etter at noen faller fra.
For øvrig er festeavgiften for grav i Fauske kommune svært lav.
Pr dags dato kr 80,- pr. år.
Til samenligning: landsgjenoomsnittet er på kr. 120,-

Det foreslås at vi ber Fauske kommune om godkjenning på å heve festeavgiften til
landsgjennomsnittet:
Kr. 120,- pr grav pr. år.

Sølvi Rødsand,
kirkeverge
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JourälpostID: 09/5216

Arkiv salD.: 09/1433

Sluttbehandlede vedtasinstans: Kommunestye

II Sak m.: 065/09 I KOMMUNESTYRE

I

I Saksbehandler: Fran Bernardsen

I Dato: 22.06.2009 II

ØKNING AV FESTEAVGIFT

Vedlegg: Utskrift av møtebok for Fauske kirkelig fellesråd

Sammendrag:

I flg Gravferdsloven av 7. Jun 1996 skal fastsetting av festeavgift gjøres av kommunen. Lovens
§ 21 lyder:

"Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal godlgennes av
Bispedømmerådet. Avgifer for bruk av gravkapell, kremasjon ogfeste av grav fastsettes av
kommunen etter forslagfrafellesrådet. "

Saksbehandlers vurdering:

Festeavgiften for graver ble sist regulert av kommunestyret med virkning fra 1.4.2004.

Rådmanen viser til fellesrådets saksutrednng. Det framgår av saksutredningen at festeavgifen i
Fauske er lav i forhold til de fleste av våre nabokommuner.

Rådmanen finner det natulig å ionstile i samsvar med vedtaket i fellesrådet.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedta at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr 1250,- pr grav for en festetid på 10 år.

Den nye avgiftssatsen gjøres gjeldende fra og med 1.1.2010.

KOM-065/09 VEDTAK- 22.06.2009

Ingelin Noresjø (KR) foreslo på vegne av posisjonen følgende forslag:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 800,- pr. grav for en festetid på 10 år.

Den nye avgiftssatsen gjøres gjeldende fra og med 01.01.2010.
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Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune økes i
tak med konsumprisindeksen.

Innstilingen ble enstemmig forkastet
KR's forslag på vegne av posisjonen blè vedtatt med 25 mot 6 stemmer avgitt for FL's
forslag.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre vedta at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 800,- pr. grav for en festetid på 10 år.

Den nye avgiftssatsen gjøres gjeldende fra og med 01.01.2010.

Rett utskrif bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formanskapssekretær

Utskrift sendes:
Fauske kirkelige fellesråd Postboks 384
Kommunalsjeftil videre forføying
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