Beskæftigelsesudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af serviceniveau vedrørende offentlige begravelser
2017-026794
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning indstiller at Beskæftigelsesudvalget godkender
At

opgaven med offentlig begravelse sendes i udbud med det beskrevne serviceniveau

Beslutning:
Godkendt at offentlig begravelse sendes i udbud med afsæt i nuværende serviceniveau, herunder at der
fortsat skal være blomster på båren.
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Sagsbeskrivelse
Som led i forberedelse af udbud vedr. offentlige begravelser skal det besluttes om nuværende
serviceniveau skal fastholdes eller ændres. Konkret kan der justeres på serviceniveau i forhold til om der
forsat skal blomster på båren. De resterende ydelser er givet i forbindelse med offentlig begravelse.
På baggrund af beløbets størrelse planlægger forvaltningen at konkurrenceudsætte den offentlige
begravelseshjælp for på den måde at give lige muligheder for bedemændene til at byde på opgaven og få
den bedste prissætning.
Borgere som ikke efterlader sig familie eller anden omgangskreds, som kan forestå begravelsen kan i
særlige tilfælde begraves med hjælp fra det offentlige.
Ved en offentlig begravelse modtager den afdøde en enkel men værdig bisættelse. I de fleste tilfælde
kremeres den afdøde medmindre, der fra afdøde foreligger et ønske om begravelse.
Afdødes aske eller legeme nedsættes i de ukendtes ved Vejgaard Østre Kapel

Henvendelse om offentlig begravelse
En henvendelse om offentlig begravelse sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politi, sygehus,
skifteretten eller andre myndighedspersoner, som har forudsat, at afdøde ikke har nogen pårørende.
Henvendelsen kan dog også ske fra pårørende, som enten ikke kendte afdøde eller som ikke har været i
kontakt med vedkommende i mange år og derfor ikke ønsker at forestå begravelse med videre.
På baggrund af anmodningen vurderer Aalborg Kommune, om der er grundlag for at foretage en offentlig
begravelse. I denne vurdering indgår blandt andet en nærmere undersøgelse af afdødes familie og
formueforhold ligesom der tages kontakt til Skifteretten.
Findes forudsætningerne til stede for, at begravelsen/bisættelsen kan afvikles som en offentlig begravelse,
bisættes afdøde med hjælp fra et bedemandsfirma som kommunen udpeger.

Hvornår kan der være tale om en offentlig begravelse
En offentlig begravelse kan være en mulig løsning, hvis der ikke findes pårørende, efterladte eller andre,
som ønsker eller kan varetage forpligtelsen.
Det skal understreges at ordningen skal ses som den sidste løsning når alt andet er prøvet.
Er der pårørende eller efterladte, som gerne vil, men ikke økonomisk ser sig i stand til at varetage
forpligtelsen, skal det undersøges om ansøgeren kan få hjælp fra Ydelsescentret eller banken, før sagen
overgives til kommunen. Dette har blandt andet betydning i forhold til de pårørendes/efterladtes mulighed
for selv at have indflydelse på begravelsen og adgang til efterladte genstande i boet.
Eksempler
Det kan være svært at opsætte en fyldestgørende liste over situationer, hvor det kan komme på tale, at der
foretages en offentlig begravelse, men det kan blandt andet være i disse situationer:





Afdøde er ubemidlet, har ingen familie og bor alene
Afdøde er ubemidlet, har ingen kontakt med familie og bor alene
Afdøde er ubemidlet, bor alene, der er ingen pårørende eller andre, som kan overskue at skulle
overtage de praktiske forpligtelser
Afdøde er ubemidlet, har hjemmeboende børn, men har ingen ægtefælle/samlever, som kan
overtage forpligtelsen.

Listen er som nævnt ikke udtømmende.
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Hvad sker der, hvis afdøde ikke var ubemidlet
Om man er ubemidlet eller ej er en teknisk definition, der bygger på nogle formuemæssige beløbsgrænser.
Hvis afdøde efter disse grænser ikke kan betragtes som ubemidlet, kan kommunen ikke overtage afdødes
bo ved boudlæg, og boets behandling skal overdrages til Skifteretten.
Hvis der ikke findes pårørende, efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtelsen vedr.
begravelse og bobehandling, så aftaler kommunen i det enkelte tilfælde med Skifteretten om kommunen
skal foranledige, at en bedemand skal foretage det nødvendige i forbindelse med begravelse/bisættelse
med efterfølgende fremsendelse af faktura til boet.
Herefter overdrages sagen og den efterfølgende behandling til Skifteretten, som normalt sørger for
udpegning af en bobestyrer og tømning af boet.

Ønsker fra pårørende/efterladte eller andre
I forbindelse med overtagelsen af forpligtigelsen til at varetage begravelse/bisættelse og boets behandling
(besluttet af Skifteretten), overtager kommunen samtidig retten til suverænt at fastsætte vilkårene for
begravelse/bisættelse, forhold omkring kirkegården og efterfølgende tømning af afdødes bo.
Ved at overdrage ansvaret til kommunen fraskriver de pårørende sig samtidig muligheden for indflydelse.
Hvis de pårørende eller efterladte fremsætter ønsker ud over det, som kommunen er forpligtet til, må de
overtage såvel den praktiske som den økonomiske forpligtelse for hele begravelsen, bisættelsen, forhold
på kirkegården og tømning af afdødes bo.
Dette skal være afgjort inden at begravelsen/bisættelsen og bobehandlingen iværksættes, og der kan ikke
efterfølgende foretages ændringer i, hvem der har ansvaret.
Kommunen kan således ikke påtage sig ansvaret for et bo, hvor pårørende, efterladte eller andre har
påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er afholdt.

Afdødes egne ønsker
Kommunen er forpligtet til at følge afdødes ønske om enten kistebegravelse eller kremering og
urnenedsættelse, hvis afdødes ønske er nedskrevet i et testamente som kan fremfindes af Skifteretten eller
hvis afdøde har tilkendegivet det i fx "Min sidste vilje".
Kommunen er ikke forpligtet til af efterkomme andre ønsker fra afdøde end begravelse eller kremering, hvis
de er i strid med kommunens fastsatte vilkår for offentlig begravelse.

Hvornår skal det afgøres, hvem der skal forestå begravelsen/bisættelsen og bobehandling?
Reglerne fremgår af bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, og heraf fremgår blandt andet, at
begravelse eller bisættelse og efterfølgende jordfæstelse af kiste eller urne, som hovedregel skal ske
senest 8 dage efter dødsfaldet.

Hvad indeholder en offentlig begravelse?
Når Aalborg Kommune står for en offentlig begravelse er følgende omfattet:
 Afhentning af afdøde på sygehus eller dødssted. Transporten er begrænset til at skulle ske i
Aalborg kommune
 Bedemandens praktiske administrative arbejde
 Kistepolstring, opredning og ilægning. Så vidt muligt i eget tøj. Kisten skal være egnet til formålet.
 Blomster på båren. Pris ca. 600 kr.
 Højtidelighed i fx kirke/kapel oftest Vejgård Østre Kapel.
 Rustvognskørsel
 Udgifter til kremering
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Urnenedsættelse eller kistebegravelse i anonym fællesplæne på Vejgård Østre Kirkegård
Tømning af afdødes bo. Aalborg kommune gør brug af Beredskabscenter Aalborg til dette.

Hvad sker der med afdødes formue og ting
I forbindelse med at kommunen overtager forpligtelsen med at forestå begravelse/bisættelse og tømning af
boet, beder Skifteretten som regel kommunen om at overtage afdødes bo, hvis der er tale om et bo af ringe
værdi. Det sker ved et såkaldt boudlæg.
Når Skifteretten overdrager boet til kommunen, overtager kommunen retten til alle afdødes aktiver. Det vil
blandt andet sige indestående i bank, kontanter, smykker, møbler og andet indbo som afdøde ejede.
Kommunen overtager også eventuelle tilgodehavender fra lejemål og forsyningsvirksomheder, samt
udbetalinger fra pensionsordninger, som ikke udtrykkeligt skal tilfalde livsarvinger uden om boet.
Ejendele som er egnet til videresalg sættes på auktion og sælges. Indtægten herfra indgår som et tilskud til
dækning af kommunens udgifter til begravelse og boets tømning.
Effekter som ikke er egnet til salg eller genbrug bortskaffes ved hjælp af beredskabscenter Aalborg
Der kan ikke udleveres effekter til pårørende, når boet er udlagt til kommunen.
Der har i 2017 været 140 offentlige begravelser med en gennemsnitspris på 19.817 kr.
Der har i perioden 1. januar til 30. april 2018 været 52 offentlige begravelser i Aalborg kommune.
I forbindelse med et udbud ønsker Kommunen, at tilbudsgiver specificerer priserne for nedenstående
ydelser:
 Brændingskiste inkl. kisteseng
 Begravelseskiste inkl. kisteseng
 Dødsannonce
 Urne
 Ligtøj
 Bærere til overførsel hvis det er nødvendigt
 Ilægning
 Ilægning lørdag og søndag
 Kistefremsætning hvis nødvendigt
 Kistefremsætning lørdag og søndag – kun undtagelsesvis
 Urneudbringning – kun undtagelsesvis (hvis ingen pårørende)
 Rustvogn i kommunen
 Rustvogn uden for kommunen
 Rustvogn første 20 km./efterfølgende pr. km. Til og fra adresse skal fremgå af regning.
 Rustvogn weekend tillæg – Når det er nødvendigt fra hjem eller plejehjem.
 Bærere
 Honorar
 Kistepynt, når der ikke er pårørende

Tidsplan
FL 23. maj 2018
BSU 5. juni 2018
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