Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre 18. april 2021

Dyrt å ta farvel
I tillegg til å takle en bunnløs sorg over å miste noen du elsker, kan en begravelse koste deg mye. De
fleste ønsker å markere en gravferd på en skikkelig måte med høy kvalitet, man vil selvsagt at sine
kjære skal få en verdig avskjed. Mange pårørende kan likevel få seg en dyr overraskelse dersom de
ikke i forkant av begravelsen har undersøkt hvor dyr den faktisk kan bli.
Når det gjelder begravelser betaler man hovedsakelig for tre ting:
-

Produkter levert av begravelsesbyrået: Eksempler er kiste, program, takkekort og gravkors.

-

Tjenester levert av byrået: Det tidsforbruket begravelsesbyrået har på
begravelsesoppdraget.

-

Utlegg til andre som skal bidra med noe til begravelsen: Minnesamværet kan være den
største utgiftsposten, avhengig av antall fremmøtte. En kremasjonsavgift varierer mellom
kommunene, noen steder er det gratis, andre steder koster det flere tusen. Dødsannonsen
koster som regel noen tusen kroner. Blomster kan koste fra noen hundrelapper til over tusen
kroner, og musikk kan koste flere tusen kroner.

Det er også viktig å nevne at begravelsesbyråer også tar betalt for syning av den avdøde, denne
prisen ligger på mellom 700-1500 kr avhengig av hvor i landet og hvilket byrå man bruker. Det er helt
unødvendig at man skal måtte betale for å få se sin kjære en siste gang.
Stedet for gjennomføringen av begravelsen påvirker kostnadene. På landsbygda der
transportetappene er lengst, er det billigst fordi NAV dekker transportkostnader over 20 kilometer. I
byene er transportetappene så korte at pårørende sjelden får transportstønad fra NAV.
Konsekvensen er at de korte transportene gjør en by-begravelse dyrere.
Noen kommuner tar betalt for leie av kirke, prest og organist - andre ikke. Noen steder betaler
pårørende kremasjonsavgift på over 5.000 kroner til kommunen, andre steder har kommunen
bestemt at kremasjon skal være gratis
Dette viser hvor stor de sosiale forskjellene er. Slik skal det ikke være, spesielt ikke når det kommer til
begravelser. Begravelser skal være til trøst for de gjenværende samt for å feire livet til den man siste
farvel til. Det skal ikke skape en ekstra bekymring for pårørende. Noe det fort kan bli med de enormt
høye prisene.

Sammenlignet med andre land har Norge langt mindre, enklere begravelser, men langt dyrere
begravelser. Byråene gjør en god jobb, men de må kunne levere like god kvalitet til rimeligere priser.
Unge Høyre vil:
•

Sterkt oppfordre bransjeforeningene for begravelsesbyråene om å redusere kostnadene
som pårørende må betale for gravferder.

•
•

Oppfordre begravelsesbyråene til å legge til rette for mer valgfrihet i utformingen av tilbud
At det skal være mulig å arrangere begravelser/gravferd uten arbeid, produkter eller

tjenester fra begravelsesbyråer, slik at det blir et forhold mellom kirken og de pårørende

