Verdal kommune
Sakspapir

Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2011/8399 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
71/11
80/11

Rådmannens innstilling:
Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr. 1.500,- for 10 års feste.
Vedlegg:
1 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Gravferdsloven bestemmer i §21 2. ledd at:
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen
etter forslag fra fellesrådet.
Prostistyret (som utøver funksjonen for kirkelig fellesråd for kommunene i prostiet)
har tidligere vedtatt å foreslå en sats på kr. 1000,- for 10 års feste av grav. Denne
satsen er vedtatt i Levanger og Verdal, mens Frosta kommune har hatt en sats på kr.
800,- for 10 års feste.
Prostistyret har i sak 10/11 vedtatt å søke om en økning av denne avgiften til kr.
1.500,- for 10 års feste.
Bakgrunnen for dette vedtaket er at prostistyret har behov for å øke sine inntekter for å
kunne holde tritt med kostnadsutviklingen og for inndekking av tidligere års
underskudd.
Prostistyret skal i høst behandle økonomiplan for kommende 4 år. I den forbindelse vil
ytterligere tiltak bli innarbeidet etter at kommunene er konsultert. Selv om det arbeides

med en samlet økonomiplan søker prostistyret om en økning i festeavgiften med
virkning fra 2011.
Vurdering:
Økningen i festeavgiften fra kr. 1000,- til kr. 1500,- for 10 års feste kan synes som en
høy økning, men i praksis medfører den kun en økning i den årlige avgiften på kr. 50,-.
En ny årlig sats på kr. 150,- medfører vi vil ha en sats som vil ligge omtrent i
midtsjiktet sammenlignet med andre kommuner i landet.
Med bakgrunn i at prostistyret har behov for å bringe økonomien i balanse anser
rådmannen denne økningen som akseptabel. Prostistyret opplyser at man samlet sett
har behov for å forbedre budsjettbalansen med ca. 1 mill. kroner på årsbasis. Den
foreslåtte økningen i festeavgiften vil medføre en inntektsøkning på ca. 0,5 mill.
kroner pr. år.
Frosta kommunestyre har allerede vedtatt økningen.

