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Retningslinjer for støtte til kremasjon av personer bosatt i Randaberg kommune  

 

 

Formål: 

For å redusere fremtidig behov for gravplassarealer er det ønskelig at antall kremasjoner øker 

i forhold til kistegravferder i Randaberg.  

 

 

1. Etter avtale med Randaberg kommune gir Randaberg kirkelige fellesråd fra 

01.01.2013 pårørende til personer bosatt i Randaberg kommune økonomisk støtte. 

Ordningen gjelder alle som var bosatt i kommunen på dødstidspunktet og er 

uavhengig avdødes tros- eller livssyn. 

2. Randaberg kirkelige fellesråd betaler egenandelen for kremasjon som normalt 

faktureres de pårørende (for 2012 utgjør dette kr 1716). 

a. Denne delen av ordningen organiseres ved at Randaberg kirkelige fellesråd 

v/kirkevergen gjør avtale med Stavanger kirkelige fellesråd om 

direktefakturering til Randaberg kirkelige fellesråd for egenandelen for 

kremasjon. 

3. Randaberg kirkelige fellesråd betaler også utgiftene med båretransport fra 

seremonisted på Nord-Jæren (Randaberg, Stavanger, Sandens eller Sola) til 

krematoriet i Stavanger (i 2012 utgjør dette i underkant av kr 2000). 

a. Denne delen av ordningen organiseres ved begravelsesbyrå sender faktura for 

dette transportoppdraget direkte til Randaberg kirkelige fellesråd.  

4. Dersom pårørende selv har betalt/fått faktura for pkt 2 eller pkt 3, så kan de sende 

søknad (med nødvendig dokumentasjon) til Randaberg kirkelige fellesråd 

v/kirkevergen om dekking av disse kostnadene. Beløpet som slik vil bli utbetalt skal 

ikke overgå det som fellesrådet normalt betaler for pkt 2 eller pkt 3. Frist for 

innsendelse av slik søknad er samme kalenderår som dødsfallet (dog minst 3 

måneder). 

5. Dersom de pårørende får offentlig eller annen støtte til å dekke utgiftene til pkt 2 eller 

pkt 3 faller støtten fra Randaberg kirkelig fellesråd bort. 

6. Ordningen gjøres kjent ved informasjon til alle begravelsesbyråer i regionen, til 

krematoriet i Stavanger og ved publisering på kirkens hjemmeside. 

7. Randaberg kirkelige fellesråd delegerer til kirkevergen å administrere ordningen. Ved 

uklarhet/uenighet/klage legges saken frem for fellesrådet for endelig behandling.  

8. Denne ordningen forutsetter kommunal støtte, og vil opphører dersom Randaberg 

kommune avsluttet støtten til ordningen.   

 

 

 

Retningslinjene ble vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 19. desember, 2012 


