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ÅRSMØTEINNKALLING 
Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur onsdag 11. 
september 2019 kl. 16.30 på Hotel Ullensvang, Ullensvangvegen 865, 5781 Lofthus 
i Hardanger.

1. Konstituering
a. Opprop
b. Valg av to referenter
c. Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten skal underskrive protokollen
d. Vedtak av dagsorden

2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Fastsetting av kontingent
5. Budsjettforslag
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

Sak 2: Årsmelding fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019
Norsk forening for gravplasskultur er en ideell uavhengig forening. Foreningen skal 
arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingel-
ser for gravplasser og krematorier. 
Sekretariatet ligger i Drangedal kommune i Telemark. 

Sak 1: Dagsorden
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Per Øyvind Skrede 
Gravlundsjef i Stavanger 
Valgperiode 2018-2020 

Håvard J. Russnes    
Kirkeverge i Notodden   
Valgperiode 2017-2019

Ingrid Marie Eidsten
Seksjonsleder i Sandefjord 
Valgperiode 2018-2020

Ingrid Klingberg 
Landskapsarkitekt, Oslo 
Valgperiode 2018-2020

Grete Dihle
Kirkeverge i Enebakk
Valgperiode 2017-2019                  
  

Per Einar Ellinggard
Eide Stein, Eide
Valgperiode 2018-2019

 Tillitsvalgte

Valgkomité i 2019: 
Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde
Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen

Revisor:  
Ernst & Young AS, Kragerø.

Styreleder: Nestleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Anne Kristin Irgens
Landskapsarkitekt, Bergen
Valgperiode 2018-2019



4

Synnøve Haugstad Sira 
Kontorleder 

Maren Rønning 
Rådgiver 

 Sekretariat og ansatte 

Sekretariatet 
Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i 
Telemark.  
Kontorleder Synnøve Haugstad Sira står for den daglige driften av sekretariatet, med-
lemskontakt inkl. utsending av nyhetsbrev og innkreving av kontingent, fører regnska-
pet, har ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar 
for foreningens nettsider, og er sekretær for styret. Og fra og med 2014 føring av regn-
skap mm for Norsk kremasjonsstiftelse. 
Kontortid i sekretariatet er mandag - fredag kl. 08.00-15.30.
Rådgiverstillingen
Etter at Eirik Stople sluttet 30.06.2018 sto stillingen vakant fram til 20.08.2018 da 
Maren Rønning startet i stillingen. Foreningen leier kontor til henne hos Skien kirke-
lige fellesråd, Schweigaards gate 11 i Skien. 
Rønning er sekretær for faglig råd for gravferd, Gravplassforeningens Krematorienett-
verk, Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU), og Norsk Kremasjonsstiftelse 
(betalt oppdrag). Hun har også ansvar for annonsesalg til fagbladet og utstilling på kurs 
og fagdager, og er foredragsholder på kurs og fagdager.  
Arbeidsmiljøet er bra, med lite sykefravær i perioden.

 Foreningens medlemmer

2019 2018 2017 2016 2015
1  Fellesråd og kommuner       328 330 340 342 343
2  Selskap, råd og organisasjoner    54 58 58 60 64

3  Personlige 58 62 62 70 71

Livsvarige (utgått kategori) 4 4  4  5  6

Æresmedlemmer 2 2 3 2 2
446 456 467 479 486

 
På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, og i tillegg blir bladet 
Gravplassen sent ut til samarbeidsorganisasjoner både i Norge og i Norden. Til sammen 
er det ved årsskiftet i alt 1145 adresser på listene.
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Tidsskriftet 
Fagtidsskriftet Gravplassen er kommet ut med fire nummer i perioden: I oktober og 
desember 2018, og i april og juni 2019. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. 
Redaksjonsutvalg: Kirkeverge i Re Per Astrup Andreassen, gravplassrådgiver Åse Skrøv-
set, samt Synnøve Haugstad Sira og Maren Rønning fra NFG.  
Faglitteratur 
Rapportene Verneplan for gravplass -Veileder fra gravplassrådgiveren, og Kremasjon og 
gravformer for aske av Kirsten G. Lunde. 
Boka Kirkegården -et levende kulturminne.  
I tillegg formidler vi salg av bøkene Gravminner gjennom tusen år og Gravplassen -en 
håndbok av Helge Klingberg.  
Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal, 
Idékonkurranse om formgiving av gravminner og Kirkegårdens dag. 

Årsmøtet fant sted tirsdag 4. september kl. 16.00 på hotell Scandic City, Gunnar 
Nilsens gt. 9, Fredrikstad. Det møtte 38 personer på årsmøtet, 30 av dem hadde stem-
merett. Styreleder Inghild Hareide Hansen var dirigent. Maren Rønning og Synnøve 
Haugstad Sira ble valgt som referenter, og Geir Peter Aure og Tove Frøvoll Thoresen til 
å underskrive protokollen sammen med dirigenten. 
Det stod 8 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt 
årsmelding for andre halvdel av 2017 (fra og med 1. juni) og første halvdel av 2018 ble 
godkjent uten merknader. Regnskap for 2017 ble godkjent uten merknader. Budsjett 
for 2019 ble tatt til etterretning. 
Det ble vedtatt 3 % økning av kontingenten for 2019.
Ingen saker fremmet under sak 6 Innkomne saker.
Valg:
Valg av leder for 2018-2020:
Per Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger
Valg av styremedlemmer for 2018-2020:
1. Ingrid Marie Eidsten, seksjonssjef i Sandefjord kommune
2. Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt, Oslo
To varamedlemmer for 2018-2019:
1 vara: Anne Kristin Irgens, landskapsarkitekt, Bergen
2 vara: Per Einar Ellinggard, Eide Stein
Valg av valgkomite for 2019:
Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde, Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, og
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen.

 Årsmøte 2018

 Publikasjoner 
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 Styrets arbeid

Det er avholdt fire styremøter i perioden, to i andre halvdel av 2018 og to i første 
halvår av 2019. Det er behandlet i alt 41 saker. Hovedsakene har vært:   
 
Styret: Konstituering og ansvarsfordeling for medlemmene i styret. 
Drift: Nytt økonomi- og arbeidsreglement. Vurdering av stillingstørrelse og arbeids-
oppgaver for rådgiver.
Fagtidsskriftet: Gjennomgang av innhold, drift og økonomi. Utredning av egen nett-
side for bladet. Se også under ”Publikasjoner”.  
Gravplassforeningens pris: Kåring av vinner for 2018 som hadde temaet "Årets beste 
nettside". Valg av nytt pristema med kriterier for 2019. 
Faglig råd for gravferd: Se egen sak.
Prosjekter: Arbeid med prosjektene Gravminnesikring og Forskning på grunnforhold på 
gravplasser. 
Kurs og fagdager: Tilrettelegging av årets kurs og fagdager. Se egen sak. 
Regnskap og budsjett: Se sak 3 og 5.  
Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet. Forslag til sted for neste 
årsmøte, se sak 8. 
Krematorienettverket: Revisjon av mandat. 
Godkjenningsordning for kister og urner (SKU): Revisjon av vedtekter. Oppnev-
ning av nytt medlem. Se også egen sak.
FAGUS: Se egen sak. 
Nordisk samarbeid: Planlegging av neste nordiske kongress i 2021. Inhild Hareide 
Hansen og Håvard J. Russnes er valgt som våre representanter.
Andre saker: Konsekvenser ved kommunesammenslåing i 2020 og spørsmål om 
deling av aske. I tillegg har styret drøftet andre faglige tema etter innspill fra styremed-
lemmer eller gravplassrådgiver.

Følgende organisasjoner er representert i Faglig råd for gravferd: NFG (leder og sekre-
tær), Gravplassrådgiveren, Fagforbundet, Delta, KA, Virke gravferd, Norsk bergindus-
tri, Den norske presteforening, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn.   
Mandat for rådet: ”Faglig råd for gravfred skal være en ressursgruppe for gravferd og 
en relevant arena for alle organisasjonen som deltar i rådet.” Les hele mandatet her. 
Gravferdsrådet møtes to ganger i året, der medlemmene av rådet fremmer saker av 
praktisk og prinsipiell karakter for drøfting. 
Saker drøftet i perioden: 
Økt kremasjonsprosent – er det ønskelig?, urneseremoni, askespredning på gravplass, 
fulldigitalisering av informasjon mellom gravferdsaktørene, fjerning av kremasjonsav-
giften, graver tilrettelagt for muslimsk gravleggingsskikk – gjenbruk og fredningstid, 
fredningstid for kistegrav, GDPR og informasjon til lokale gravplassmyndigheter, 
gravferdsbyråenes vs. kirkens oppgaver ved kirkelig gravferdsseremoni, og om Faglig 
råd kan ha en rolle som etisk råd for gravferd.

 Faglig råd for gravferd

http://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2017/03/mandat-pr--23-02-2017.pdf
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Krematorienettverket fokuserer på saker som gjelder kremasjon. Det innbefatter bl.a. å 
fremme saker til styret, og være faglig ansvarlig for fagdager og andre faglige samlinger.  
Medlemmer: Ola Asp, Vestfold krematorium (valgt som leder 2.12.2018), Per Øyvind 
Skrede, Stavanger, Marianne Bratsveen, Gjøvik og Petter Norberg, Arendal. I tillegg mø-
ter gravplassrådgiver Åse Skrøvset på møtene. Rådgiver Maren Rønning er sekretær.  
Det er avholdt fire møter i perioden, og følgende saker er drøftet: Funksjonelle fagpro-
gram, kremasjonsstatistikk, nytt skjema for innsamling av data, dialog med leverandø-
rer av fagsystem, uregistrerte kister og sikring av rutiner ved krematoriene, utredning 
av krematorieskole, praktisk veiledning for askespredning, om krematorieansatte bør 
følges opp av bedrftshelsetjeneste e.lign.,utslipp fra krematorier.
Fagdager for krematorier ble arrangert 3. -4. desember 2018 i Bergen (se også ”Kurs”).

NFG og gravplassrådgiver har i samarbeid med Virke Gravferd og aktørene i bransjen 
etablert et Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU), som har utviklet en bran-
sjeanbefalingsordning for kister og urner som selges i Norge, etter svensk modell. Grav-
plassrådgiver Åse Skrøvset er utvalgets leder, og NFG v/Maren Rønning er sekretær. De 
øvrige deltakerne i utvalget representerer gravplassforvaltningene, krematoriene, KA, 
Virke gravferd, og leverandørene ved Trostrud Freno AS, SIBI AS og Fonus AS.   
SKU er organisert som et underutvalg under Norsk forening for gravplasskultur. 
Utvalget ble operativt fra januar 2018, og har egen fane på Gravplasskultur.no. Her lig-
ger oversikt over anbefalte urner og kister, og elektroniske søknadsskjemaer for nye.

Årsmøtet i 2017 opprettet en pris for "Årets beste". Prisbeløpet ble satt til kr 10 000. 
For 2018 var temaet "Årets beste nettsider, og Sandnes kommunes gravplassider gikk av 
med seieren.

Jenny Antonia Madland tok 
imot prisen for årets beste nett-
side på vegne av gravplassfor-
valtningen i Sandnes kommune. 

Styrets påtroppende leder Per 
Øyvind Skrede til venstre i 
bildet, og avtroppende leder 
Inghild Hareide Hansen til 
høgre.

Gravplassforeningen er en av seks medlemsorganisasjoner FAGUS - Faglig utviklings-
senter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de kurs og 
konferanser, samt har spalten ”Fra FAGUS spørsmålsbank” vårt fagblad Gravplassen.  
Ingrid Marie Eidsten fra Sandefjord er vår representant i styret. 

 Krematorienettverket

 Godkjenningsordning for kister og urner (SKU)

 Gravplassforeningens pris "Årets beste"

 FAGUS

https://gravplasskultur.no/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
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Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for kir-
kegårder og krematorier (NFKK), der vi er representert ved Inghild Hareide Hansen 
og Håvard J. Russnes. Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging av en nordisk 
kongress hvert 4. år. Neste kongress skal være i Tampere i Finland 8. – 10. september 
2021. Mellom kongressene satses det på seminarer, og i november 2018 ble det holdt et 
”Energiseminarium med inriktning på krematorieverksamheten” i Stockholm.

Gravminnesikring 
Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Landskapsplanlegging ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), KA , Gravplassrådgiver Åse Skrøvset 
og NFG. Som en del av prosjektet kartlegger gravplassrådgiveren status for sikring av 
gravminner, og NMBU har etablert et forsøksfelt hvor ulike fundamenter og sikrings-
opplegg blir vurdert. Det blir gjort vitenskapelige undersøkelser om hvordan de fysiske 
forholdene ute påvirker stabiliteten til gravminnene. Erfaringene fra prosjektet kan gi 
grunnlag for endring av Gravferdsforskriften § 24. Prosjektet avsluttes høsten 2019.
Egnet jord til kistegraver 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på vegne av landets fem største kommu-
ner for andre gang søkt Norsk forskningsråd om støtte til jordprosjektet. Søknaden fikk 
endelig avslag i mars 2019. Nå vurderes andre muligheter for å gjennomføre prosjektet.

 Fagdager 2018

 Løpende prosjekter

 Nordisk samarbeid

Fra fagdagene i Fredrikstad i september 2018
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Fagdagene ble arrangert i Fredrikstad 4. - 6. september 2018. 
Det var til sammen 165 personer som deltok. 
Tema: BÆREKRAFTIGE GRAVPLASSER 
Foredrag: 
• Åpningsforedrag: Døden, livets følgesvenn v/Inge Eidsvåg, Nansenskolen 
• Hva er bærekraftige gravplasser? v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset
• Egnet jord til graver og grøntanlegg v/forsker Trond Knapp Haraldsen, NIBIO
• Gravplassen ‐ et vakkert rom i landskapet, med respekt for mennesket og i dialog 

med naturen v/Landskapsarkitekt Anne Irgens, Norconsult
• Hvordan tenke nytt om gravformer og gravplassens rolle? Eksempler fra nyanlegg 

på Lørenskog og navna minnelunder i Bergen  
v/Rannveig Søndergaard Holm og Ine Wegner Tollefsen fra Asplan Viak, 
landskapsarkitekt Anne Irgens, og gravplassjef i Bergen Inghild Hareide Hansen

• Hvordan vitalisere plantevekst med biokull i vekstmediet? 
Erfaringer fra Stockholm v/Bjørn Embrèn, Stockholm kommune

• Planter for norske forhold v/daglig leder i E‐plante, Renate Nyrud
• Hvordan sikre innkjøp av klimatilpassa kvalitetsplanter?  

v/parksjef Inger Hilmersen, Fredrikstad kommune
• Spørretime v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset  
• Syng liv i ditt liv før du går v/Gisle Kavli, kirkeverge i Fredrikstad 
Befaring til Glemmen, Leie, Østsiden og Gamlebyen gravplasser. Avslutning på
Tøihusplassen med bevertning og utstilling av utstyr til gravplassen.

Fra kurset i Spania i oktober 2018

 Kurs og arrangement
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Kurs i praktisk gravplassdrift
21. - 26. oktober 2018 på Sjømannskirkens El Campanario i Spania. 29 kursdeltakere.   
3. - 6. juni 2019 i Narvik. 18 kursdeltakere. 
Tema:  
•  Gravplassens ulike elementer og funksjoner, universell utforming, sektorens opp-  
 byggning og ansvarfordeling, og innføring i lover og regler.
• Gravfeste, gravregister, gravstellavtaler, håndtering av gravminner, navna minnelun - 
 der, kulturminneforvaltning og vern, kremasjon og ulike former for urnegraver. 
• Praktiske forhold ved gravferd og urnenedsettelse, tilrettelegging av arbeidet, drifts- 
 avdeling og tjenlig utstyr, gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn, og begravelsesby- 
 råenes rolle.
• Stell av grøntanlegget, grunnforhold og drenering, omregulering, og befaring til   
 gravplasser og krematorium. 
Foredragsholdere Spania-kurset:  
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver Maren Rønning NFG og rådgiver Eirik Stople.

Fra kurset i Narvik i juni 2019
Foredragsholdere Narvik-kurset:  
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver Maren Rønning NFG og gartner Mary Iversen.

Kurs i administrasjon av gravplasser 
Ingen kurs i perioden. I 2018 ble dette kurset holdt i mai - og da altså tatt med i forrige 
årsmelding - og i 2019 blir det i oktober, og kommer derfor med i neste årsmelding.
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Fagdager for krematorier 

 
3. - 4. desember 2018 i Bergen, med totalt 76 deltakere. 
Tema: KREMASJON MED VEREDIGHET OG RESPEKT
Foredrag: 
• Etiske retningslinjer ved kremasjon v/Åse Skrøvset, Gravplassrådgiver
• Mediehåndtering for krematorier v/Tor-Andre Ljosland, kommunikasjonsrådgiver,  
 Bergen kirkelige fellesråd 
• Den nye personopplysningsloven og konsekvenser for krematorieforvaltningen 
 v/Anne Bjordal Jønsson, leder, Gravplassmyndigheten i Bergen 
• Arkitektur og krematoriedesign v/Gyda Drage Kleiva, PUSHTAK arkitekter 
• Hvordan designe et moderne krematorium? v/Vincent Valentijn, arkitekt og forfat- 
 ter av boka Goodbye Architecture: The Architecture of Crematoria in Europe 
• Miniforedrag fra leverandører: Mitab, Crematec, DFW Europe og IFZW
• Kremasjon i møte med sikh- og hindukultur v/Hans Hadders, NTNU
• Praktisk veiledning ved askespredning v/Ola Asp, Vestfold krematorium
• Kremasjon som del av riten/Krematoriestruktur v/Ola Asp, Vestfold krematorium   
• Energiløsninger for varme og kjøling i krematorier v/Egil Erstad, Østfold Energi   
• Energieffektivisering for krematorier v/Heine Solstrand, Møllendal krematorium/  
 Akasia    
• Historien om krematoriene i Bergen                            
Befaring til Møllendal krematorium og presentasjon av det nye styringssystemet. 
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Styrets forslag til regnskap for 2018, til godkjenning:

Inntekter Regn. 2018  Budsj. 2018 Regn. 2017

Kontingenter 956 820 950 000 930 950
Salg publikasjonar og annonser 298 460 320 000 375 963
Fagdager, årsmøte 920 608 800 000 657 498
Kurs 1 293 481 1 000 000 1 003 068
Tilskudd 0 0 50 000
Andre inntekter 50 773 80 000 118 037
Sum inntekter 3 520 141 3 150 000 3 135 516
Utgifter
Publikasjoner 523 909 475 000 523 591

Fagdager, årsmøte 727 179 650 000 455 431
Kurs 1 073 418 800 000 787 303
Styreutgifter 42 603 50 000 38 919
Kontor, administrasjon 138 576 130 000 121 281
Nordisk samarbeide 21 432 10 000 82 696
Lønnsutgifter 646 092 530 000 523 143

Rådgiver 301 492 635 000 566 739

Prosjekter 46 132 30 000 10 710

Andre kostnader 24 323 30 000 26 382

Mva-refusjon -154 852 -170 000 -168 752

Sum utgifter 3 390 304 3 170 000 2 967 443

Driftsresultat 129 837 -20 000 168 073

Renteinntekter 20 871 20 000 21 336

Resultat 150 708 0 189 410

Revisjonsberetning og årsrapport  

 Sak 3: Regnskap  

https://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2019/06/rsrapport-signert.pdf
https://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2019/06/signert-revisjonsberetning.pdf
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Publikasjoner
15 %

Lønnsutgifter 
inkl. rådgiver

27 %

Prosjekt, annet
2 %

Kontor
4 %

Styret, nordisk
2 %

Fagdager, årsmøte
20 %

Kurs- og studiearr.
30 %

Utgifter 2018

Kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd på kr 150 708.
      Inntekter:

 { Deltakelse på kurs og fagdager ga et overskudd på kr 413 491.
 { Posten ”Salg publikasjoner og annonser” er lavere enn i fjor, og skyldes i hovedsak  

BALANSE 2018 2017
Omløpsmidler:

Bankinnskudd 1 460 095 1 328 842

Utestående 103 570 245 298
Sum omløpsmidler 1 563 665 1 574 140
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1.1. 1 226 835 1 037 426
Årets resultat 150 708 189 410
Egenkapital pr 31.12. 1 377 544 1 226 835
Gjeld:
Skyldig skatt, avgifter, lønn 116 460 93 903
Annen kortsiktig gjeld 69 662 253 402
Sum gjeld 186 122 347 304

Sum egenkapital og gjeld 1 563 665 1 574 140
                        

Kontingenter
27 %

Salg publik., 
annonser

8 %

Andre inntekter, renter
2 %

Fagdager, 
årsmøte

26 %

Kurs- og 
studiearr.

37 %

Inntekter 2018
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  større inntekter på salg av publikasjoner i 2017 og et tilskudd fra Norsk krema-  
  sjonsstiftelse til trykking og distribusjon av heftet Kremasjon og gravformer for aske. 

 { ”Andre inntekter” er i hovedsak sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse. 
Etter at kontrakten med dem ble revidert er to møter i året inkludert i   
kontraktsummen. Det gjør at den fakturerte summen i år er betydelig mindre 
enn i 2017, da det i tillegg var hele fire møter.

      Utgifter:
 { ”Publikasjoner” er i hovedsak fagbladet, inkludert avgifter til Fagpressen. Det har 

vært nok annonser til dekning for 28 og 32 sider i perioden. 
 { ”Prosjekter”er utgifter til møter i SKU, Faglig råd og Prosjekt gravminnesikring. 

Premie for beste nettside, og utgiftene i forbindelse med ansettelse og opplæring av 
ny rådgiver er også tatt med her.

 { Posten ”Rådgiver” inkluderer lønns- og kontorutgifter for stillingen fram til kontrak-
ten om innleie av rådgiver opphørte pr 30.06.2018. Den 20.08.2018 startet så ny 
rådgiver, ansatt direkte hos NFG. Hennes lønn er da med under lønnsutgifter.

 { ”Kontorutgifter”: Fra og med oktober er leie for et eget kontor for den nye rådgiveren 
med. En andel av kontorleders lønn er som vanlig ført her for å dekke renhold.

 { ”Nordisk”: To møter i samarbeidsforeningen NFKK, ett  Oslo og ett i Finland.
 { "Annen kostnad" er revisjon og gebyrer. 

Balanse:
Kortsiktige fordringer er i hovedsak tjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse og et bilag i 
blad nr 4. Kortsiktig gjeld er utgifter for fagdager for krematorier og en ekstra-faktura fra 
KA for rådgiver. Styret erklærer at vilkåret for fortsatt drift er tilstede.

 Sak 4: Fastsetting av kontingent  
Styret foreslår for årsmøtet en slik gruppeinndeling og kontingent for 2020: 

Medlemsgrupper t.o.m. 2019 Nye medlemsgrupper fra 2020
Medlemsgrupper  2019 Antall i gruppe Medlemsgrupper  2020          Antall i gruppe

 Personlege kr 340 64  Personlege kr 350 64

 Selskap, råd og organisasjoner kr 1 040 54  Selskap, råd og organisasjoner kr 1 070 54

 Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall:  Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall: 
 Inntil 2 000 kr 1 100 38

 2 - 5 000 kr 1 700 83

1) Inntil 10.000 kr 1 635 218  5 - 10 000 kr 2 000 61

2) 10 - 25.000 kr 3 415 62  10 - 25 000  kr 4 000 63

 25 - 50 000 kr 6 000 25

3) 25 - 100.000 kr 6 815 39  50 - 100 000 kr 8 000 13

4) Over 100 000 kr 13 595 5  100 - 200 000 kr 14 000 4
 over 200 000   kr 15 000 2

 Nytt 2020: krematorieavgift kr 1250/2500

2. medlemskap kommune kr 1 684 4 2. medlemskap kommune kr 1 700 4

Sum medlemmer 2019 446 Sum medlemmer 2020 411
Sum fellesråd/kommuner 324 Sum fellesråd/kommuner 289
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Begrunnelse:
I forbindelse med kommunereformen i 2020 ser styret et behov for å gjøre endinger i 
kontingentsystemet for å oppretteholde samme størrelse på inntektene, siden resultatet 
er at vi fra 2020 vil få 35 færre kommune/fellesrådsmedlemmer. 
Det foreslås derfor en annen oppdeling av kommuner/fellesråd, og i flere grupper.
Etter oppfordring fra Krematorienettverket ønskes det også gjeninnført en egen med-
lemskontingent for krematorier. Denne avgiften vil bli differensiert mellom kategori I 
(over 200 kremasjoner årlig) og kategori II-krematorier (under 200 kremasjoner årlig).

 
 
Styrets budsjett for 2020:

Inntekter  Utgifter
Kontingenter 1 035 000 Publikasjoner 615 000
Salg publikasjonar, annonser 340 000 Fagdager, årsmøte 650 000 
Fagdager, årsmøte 825 000 Kurs 960 000
Kurs 1 160 000 Styreutgifter 60 000
Tilskudd 0 Nordisk samarbeide 30 000
Andre inntekter 55 000 Prosjekter/utvalg 55 000
Renteinntekter 25 000 Kontor, administrasjon 160 000

Lønnsutgifter 1,8 stilling 1 050 000
Andre kostnader 30 000
mva-refusjon -170 000

Sum 3 440 000 Sum 3 440 000

Kommentarer til budsjettet:
 { Budsjettet er basert på tradisjonell drift med kurs og fagdager. 
 { Posten ”Publikasjoner” er økt for å romme satsningen på en egen nettside for 

bladet. 
 { Kontingenten er beregnet etter forslaget i sak 4. Det betyr en noe større økning 

enn vanlig, men styret går inn for at det også skal dekke en ny medlemsfordel: 
Gratis stillingsannonser på bladets nettsider.

 { Posten ”Lønnsutgifter” beholdes på samme nivå, det som spares ved egen ansettelse 
tas ut i større stilling for rådgiver (fra 50 % til 80 %). Sammenligningsgrunnlaget 
er da 2017, det siste hele året med besatt stilling, da var kostnadene kr 1 089 881.

 Sak 5: Budsjettforslag  
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Ingen saker kommet inn.

 Sak 7: Valg  
Valgkomitèens forslag:  Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger

To styremedlemmer for to år:   
Anne Mette Bamble, kirkeverge i KragerøR
Jørgen Forøy, gravlunds- og krematoriesjef i Tromsø
ussnes og Grete Dihle er valgt for 2018-2019 
To varamedlemmer for ett år:
1. vara for 1 år: Marit Linberg, kirkeverge Tingvoll
2. vara for 1 år: Per Ivar Nicolaisen, konsulent gravplassforvaltningen, Steinkjærara: 
Anne 2 vara: Per Einar Ellinggard, Eide Stein (gjenvalg)
Presentasjon av kandidatene

Styrets forslag til valgkomite for 2020   
Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn (gjenvalg) 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen (gjenvalg) 
Håvard J. Russnes (ny) 

  Sak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte
Forslag til sted for årsmøtet i 2020 legges fram på årsmøtet.

 Sak 6: Innkomne saker

https://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2019/06/presentasjon-av-dem-som-er-p-valg-2019.pdf
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