
STEIGEI{
KOMMUNE

N'{ØTEII\NKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen formannskap
Telefonmøte
03.04.2020 Tid: 12:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.75 77 88 00 eller
til postmottak@.steigen.kommune.no

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS r6120 201414

KOMPENSASJON F'OR MERUTGIFTER MED KREMASJON

PS t7120 201422

OPPROP MORIA

Eventuelt.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks:



Sak 16/20

KOMPENSASJON FOR MERUTGIFTER MED KREMASJON

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
201414

Arkiv:223

Saksnr.:
16120

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
03.04.2020

Forslag til vedtak:

Steigen kommune dekker kremasjonsavgift på kr. 6.500,- for innbyggere bosatt i Steigen
kommune i perioden det er strenge smittevem-restriksjoner for begravelser i Steigen. Dersom
ordningen skal gjelder ut over àret2020 må vedtaket eventuelt fornyes.
Kostnader tas med i beløp som søkes refundert av Staten i forbindelse med Corona-
pandemien.

Saksutredning:

Steigen begravelsesbyrå har anmodet Steigen kommune om å dekke kremasjonsavgiften på lff.
6.500,- for de familiene som ønsker det i den perioden det er restriksjoner på hvor mange som
kan delta i en begravelse.

Bakgrunn: Det er for tida restriksjoner på hvor mange personer som kan samles, også i
forbindelse med begravelser. I enkelte tilfeller kan det derfor være et ønske frapärørende at

avdøde blir kremert og at det blir holdt en urnebegravelse ved en senere anledning. Steigen
begravelsesbyrå opplyser at urnebegravelse må skje i løpet av 6 måneder,i følge
gravferdsloven. De opplyser også at ved kremasjon i Salten krematorium påløper det ei avgift
på k. 6.500,- for innbyggere ikke bosatt i Bodø. Gjennom at kommunen dekker denne avgifta,
søker man å unngå at det økonomiske aspektet skal være utslagsgivende for hvilken
gravferdsform familien har mulighet for å velge.

Vurdering:
Ei slik ordning vil være for et begrenset tidsrom. Det er ikke mulig å vite hva omfanget av

denne ordninga blir, men for et begrenset tidsrom vil kostnadene være relativt begrenset. Det
kan også være mulig at kremasjonsavgift vil være innenfor de kostnadene kommunen får
refundert av staten i forbindelse med Corona-pandemien, men det vet vi foreløpig ikke.
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Salr 17120

OPPROP MORIA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

V/ibeke Aasjord Juul Aasjord Juul
20t422

Arkiv: 033

Saksnr.:
17120

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
03.04.2020

Forslag til vedtak:

Saken vil bli lagt frem i møtet
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