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FAGDAGER 2012 i Mo i Rana
Tema: Strategi for å møte høyere dødstall

Tirsdag 4. september
Kl. 11.00    Registrering 
Kl. 12.00  Lunsj   
Kl. 13.00  Start - Velkommen 
Kl. 13.15  Strategi for å møte høyere dødstall 
 Rådgiver Bjarne Kjeldsen i Kirkegårdsforeningen innleder 
Kl. 14.15  Kirkegårdsutvidelser og hensyn  l kulturminner
 -Hvordan sikre nok kirkegårdsareal og sam  dig ta hensyn  l   
 kirkegården som kulturminne? v/l.ark. Aud Wefald og siv.ark.   
 Åse Marit Rudlang Flesseberg, Asplan Viak
Kl. 15.45  «Den digitale gravplass» 
 -Ny   kartverktøy som vil kunne le  e arbeidet med å forvalte   
 kirkegården og sikre kirkegårdsareal  v/seniorrådgiver Tore Bø,   
 Kartverket, og prosjektansvarlig og kv. Kje  l Gjærde, Ringerike 
Kl. 16.25  Eksempel på funksjonelle navnede minnelunder
 -Fra saksbehandling  l ferdig monument  v/kirkeverge Jan   
 Stavrum, Bodø     
Kl. 17.00   Årsmøte i Kirkegårdsforeningen  
Kl. 20.00   Middag på hotellet

Onsdag 5. september
Kl. 08.30  Forholdet mellom vern og virksomhet  
 v/direktør Oddbjørn Sørmoen, KA  
Kl. 09.30  Avgi  snivå
 -Hvilke avgi  er kan vi ta og hvilket nivå skal vi legge oss på? 
 Kalkyle for prisse   ng av gravferd  v/kirkeverge Håvard Russ-  
 nes, Notodden og rådgiver Bjarne Kjeldsen, Kirkegårdsforeningen
Kl. 10.30    Presentasjon av omregulering av Mo kirkegård 
 v/kirkeverge Idar Johnsen og prosjektleder Anders Masterhei, Mo
 Presentasjon av oppfylling og bevaringsplan på Hemnes kirke- 
 gård  v/kirkeverge Per Øyvind Eriksen, Hemnes  
Kl. 12.00   Lunsj 
Kl. 13.00   Befaring 
 -Til Hemnes og Mo kirkegårder og  l Jernverket 
Kl. 20.00   Festmiddag på hotellet  

Torsdag  6. september
Kl. 08.30 Kunsten å skape et godt arbeidsfellesskap
 -Felles arbeid mot felles mål  v/metodistprest Rolf H. Hanssen
Kl. 12.00 Lunsj og slu  

                                   Informasjon om sted og pris: Se side 11
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ÅRSMØTEINNKALLING 

Det blir med de  e kalt inn  l årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur 
 rsdag 4. september 2012 kl. 17.00 på Meyergården Hotell, Fridtjof Nansens 

gt. 28, Mo i Rana.  

  Dagsorden:

1.   Kons  tuering
 a.  Opprop
 b.  Valg av dirigent
 c.  Valg av to referenter
 d.  Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten   
  skal underskrive protokollen
 e.  Vedtak av dagsorden  
2.   Årsmelding
3.     Regnskap
4.   Fastse   ng av kon  ngent
5.   Budsje   orslag
6.   Innkomne saker
7. Valg av leder
8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
9.   Valg av revisor
10. Valg av valgkomité
11.  Fastse  else av sted for neste årsmøte
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SAK 2:  ÅRSMELDING andre halvdel 2011 og første halvdel 2012
Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell uavhengig forening som skal arbei-
de for å fremme god kirkegårdskultur, og for å utvikle fram  dig kirkegårdspoli  kk. 
Sekretariatet ligger i Drangedal kommune. 

Tillitsvalgte:
Leder:   Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde                            (valgt -10)
Nestleder:  Margaret Eckbo, direktør i Gravferdsetaten, Oslo    (valgt -10)
Styremedlemmer: Naomi Louise Wilde, landskapsarkitekt, Bærum      (valgt -10)
    Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen (valgt -11)
    Håvard Russnes, kirkeverge i Notodden                     (valgt -11)
Vararepresentanter: Trygve Jensen, enhetsleder i Trondheim
    Anne-Grethe Larsen, kirkeverge i Råde
Revisor:  Ernst & Young AS 
Valgkomité:  Eirik Stople, gravlundssjef i Stavanger
    Tove Kirsten Hansen, kirkeverge i Alstahaug
    Helge Rask, rådgiver i Trondheim   
Ansa  e:  Synnøve Haugstad Sira (85 %)
    Bjarne Kjeldsen (50 %, innleid fra KA)

Årsmøtet 2011
Årsmøtet fant sted torsdag 1. september kl. 17 på Bygdestua på Hoff svangen, Lena. 
Det mø  e 63 personer på årsmøtet, 42 av dem hadde stemmere  . Hans Jakob Nes 
ble valgt  l dirigent. Bjarne Kjeldsen og Synnøve Haugstad Sira ble valgt som refe-
renter, og Dagfi nn Holte og Helge Klingberg  l å underskrive protokollen sammen 
med dirigenten. 
Det stod 10 saker på dagsorden. Framlagt årsmelding for andre halvdel av 2010 og 
første halvdel av 2011 og regnskap for 2010 ble godkjent, og budsje   for 2012 ta   
 l e  erretning. Dagsorden og årsmelding ble godkjent uten merknader. 

Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes ble valgt som styremedlemmer for to år. 
Trygve Jensen og Anne-Grethe Larsen ble valgt  l varamedlemmer for et år. 
Ernst & Young AS ble valgt som revisor.

Sekretariat og ansa  e
Sekretariatet holder  l i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune 
i Telemark. Synnøve Haugstad Sira har 85 % s  lling som kontor- og kursleder, med 
kontor  d mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.30.  Kontor-/kursleder står for den daglige 
dri  en av sekretariatet, fører regnskapet, har ansvar for kursplanlegging og prak  sk 
gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar for foreningens ne  sider og sekretær 
for styret.
Bjarne Kjeldsen er innleid fra KA som rådgiver i 50 % s  lling. Han har kontor i Kir-
kens Hus i Oslo. Kjeldsen er sekretær for faglig råd, medlem i Kirkegårdsforeningens 
Krematorieforum, og vår representant i FAGUS (se eget punkt). Blir ved behov leid 
ut på  mebasis  l sekretaria  jenester for Norsk Kremasjonss   else.
Arbeidsmiljøet er bra. Det har vært noe sykefravær i perioden, men ikke  lkny  et 
arbeidsmiljøet.
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Styrets arbeid  
Det er avholdt tre styremøter i perioden, e   i andre halvdel av 2011 og to i første 
halvår av 2012. Det er behandlet i alt 37 saker. Hovedsakene har vært:  
Fagdager og kurs: Planlegging av et jord-seminar og en temadag om krematoriele-
delse (se også eget punkt i årsmeldingen). 
Regnskap og budsje   (egne årsmøtesaker)
Faglig råd (eget punkt i årsmeldingen)
Fagus: I 2010 ble vi ta   opp som medlemmer i Fagus. Inngangsbille  en ble sa    l 
kr 65.000, som skal innbetales over tre år med kr 25.000 i 2010, kr 20.000 i 2011 og 
20.000 i 2012. (se også eget punkt i årsmeldingen). Samordning og samarbeid.
Fag  dsskri  et Kirkegården: En forsøksordning med utvidelse av sideantallet fra 
24  l 32 i 2012. Oppnevning av redaksjonsutvalg og utvidelse av utvalget med en 
person. (Se også under punktet ”publikasjoner”)
Nordisk kongress: Planlegging for kongressen i Norge i 2013, i samarbeid med den 
nordiske foreningen NFKK. (se også eget punkt i årsmeldingen).  I  llegg er det sa   
ned en norsk ressursgruppe for å ta seg av befaringsplanlegging mm. 
Premisser og organisering av studentkonkurranse i forbindelse med kongressen.
Rådgivningsbehov innen gravferdssektoren: En gruppe er nedsa   for å utrede 
hvem som trenger rådgivning og hva slags rådgivning som trengs, samt mulige 
modeller for hvordan en rådgivningstjeneste kan organiseres.  Rapporten vil bli lagt  
fram for kirkedepartementet.
Kirkegårdskonsulents  llingen: Kommunikasjon med departementet om sektorens 
behov for rådgivning og hvordan ny kirkegårdskonsulent kan bidra  l de  e.  
Kirkegårdsskolen: Samarbeid med OU-utvalget om å bidra med kurs-elementer  l 
kirkegårdsskolen.
Krematorieforum: Kirkegårdsforeningens Krematorieforum er beslu  et gjenopp-
re  et. Forumet skal fokusere på saker som gjelder krematorium, og fremme forslag 
om fagdager, kurs og andre faglige samlinger for ansvarlige og ansa  e i kremato-
rium (se også eget punkt i årsmeldingen).
Høring: Høringsu  alelse gi   vedrørende kirkelige medvirkning ved gravferd når 
den ønskes avslu  et med kremasjon og askespredning.
Administra  vt: Kjeldsen arbeider med ar  kkel  l antologi om 22. juli., og er fris  lt 
inn  l 10 % av full s  lling  l det i perioden april - september.

Faglig råd 
Rådet består av representanter fra Kirkegårdsforeningen, Fagforbundet, Delta, KA 
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, HSH gravferd og Norsk bergindustri. 
I  llegg møter seniorrådgiver i Kirkerådet Per Tanggaard i kra   av egen kompetan-
se. Rådgiver i Kirkegårdsforeningen er sekretær for rådet. 
Det har vært avholdt e   møte, der forskri  ene  l gravferdsloven ble drø  et 
sammen med representanter fra departementet.
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Foreningens medlemmer

På medlemskap 1 og 3 er det anledning  l å ha ekstraabonnenter, slik at medlems-
listene i alt viser 1197 adresser.  

Publikasjoner
Tidsskri  et Kirkegården er kommet ut med fi re nummer i perioden: I september og 
november 2011, og april og juni 2012. Utvidet fra 24  l 32 sider som prøveprosjekt 
i 2012.
Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. Redaksjonsutvalget består av Helge Kling-
berg, Arne Eggen, Synnøve Haugstad Sira og Bjarne Kjeldsen. Fra 2012 supplert 
med Inghild Hareide Hansen. 
Veiledning for medlemmer av kirkelige fellesråd er revidert og distribuert  l nye fel-
lesrådsmedlemmer på KAs kurs for nye fellesråd i januar/februar 2012.
Fagli  eratur for salg: 
He  ene Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal, Idékonkurranse om formgi-
ving av gravminner og Kirkegårdens dag. Boka Kirkegården -et levende kulturminne. 
Bes  llingsskjema ligger på våre ne  sider www.kirkegaardskultur.no.

Fagdager 2011
Fagdager 2011 foregikk på Gjøvik 31. august - 2. september, på Hotel Strand Gjøvik 
som også er kulturhus for Gjøvik. Det var rekordstor deltakelse med 143 personer. 
Årets tema var: Vår grønne og grå hverdag. 
Foredrag: Grønn kompetanse - Vurdering og skjøtsel av trær v/arborist Kris  n 
Moldestad, Miljøstasjoner v/Nina Pevik fra SOA, Bransjestandard om invaderende 
planter v/daglig leder i Fagus Hege Abrahamsen, Vi som jobber med død v/forsk-
ningsleder og professor Lars Danbolt, Off entlig - privat sfære, hvordan ivareta 
begge? v/Margaret Eckbo, Fram  den er ikke hva den var - Hva vil brukerne ha og 
hva vil vi? v/kirkegårdssjef i Jönköping Lennart Angselius, Heving av kvalitet med 
samarbeid mellom kommuner? v/forvaltningsleder i Bergen Inghild Hareide Han-
sen, Miljøser  fi sering av virksomheten v/personalansvarlig i Gravferdsetaten i Oslo 
Brit Gulbjørnrud, Presentasjon av endringer i gravferdsloven og forskri  ene 
v/seniorrådgiver i kirkedep. Per O  o Gullaksen.
Befaringen gikk  l Gjøvik krematorium, Hunn gravlund, Gjøvik gravlund og Hoff  
kirkegård i Østre Toten. 
Onsdag kveld var det tur på Mjøsa med Skibladner, med Gladjazz-band på dekk og 
servering av reker. Festmiddag torsdag kveld på hotellet med underholdning og quiz.

2012 2011 2010 2009 2008

1 Fellesråd / kommuner       358 358 358 366 372

2 Sokneråd                           5 4 4 5 7

3 Firma, bispedømme    62 62 62 64 66

4 Personlige 75 74 73 71 78

5 Livsvarige 12 14 13 13 13

6 Æresmedlemmer 2 2 1 1 1

512 512 510 519 536
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Kurs og arrangement
Kurs i prak  sk kirkegårdsdri    18. - 21. oktober 2011 i Halden med 29 deltakere og 
29. november - 2. desember 2011 i Sarpsborg med 30 deltakere (fullt kurs). I 2012 
er kurset arrangert i Bergen 27. - 30. mars, med 30 deltakere (fullt kurs).
Kurset er en grunnopplæring i kirkegårdsdri  .
Tema: Lover og regler for kirkegården, Gravregister og gravfeste, Kirkegårdstek-
nikk, Kistegrav eller kremasjon, Åpning og lukking av grav, Stell av grøntanlegget, 
Registreringsarbeid og oppdatering av kartverk, Gravminner, plantefelt og betalt 
gravstell, Møte med mennesker i sorg. Befaring  l kirkegårder.
Foredragsholdere: Fungerende kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, gartner Eva 
Marie Larsen og sykehusprest Ellen Haga.
Deltakere på kursene har vært kirkeverger, kirkegårdsarbeidere, dri  sledere og 
kontorpersonale.

Krematorieforumet
Forumet skal fokusere på saker som gjelder krematorium, og fremme forslag om 
fagdager, kurs og andre faglige samlinger for ansvarlige og ansa  e i krematorium. 
Medlemmer av Krematorieforumet: Margaret Eckbo, Ola Asp og Bjarne Kjeldsen. 
Sira  ltrer under planlegging av arrangement. Det er avholdt e   møte i perioden.

Fagus
Kirkegårdsforeningen er gå   inn som medeier i s   elsen FAGUS -Faglig utviklings-
senter for grøntanleggssektoren. Bjarne Kjeldsen er vår representant der.
I 2011 utviklet av en samarbeidsgruppe med representanter for norsk grøntan-
leggssektor gjennom FAGUS en bransjestandard om invaderende fremmede 
planter, en frivillig standard for grøntanleggssektoren i Norge. Bransjestandarden 
tar sikte på å hjelpe i vurderingen av om planter er eller kan bli invaderende. Fagus 
deltok på Fagdager 2011 med en orientering om den nye standarden.

Nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for 
kirkegårder og krematorier (NFKK). Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging 
og gjennomføring av en nordisk kongress hvert 4. år. 
Neste kongress blir i Norge og Oslo 4. - 6.september 2013. Vårt første forslag var på 
Ålesund, men  lbakemeldingen fra de andre nordiske landene om liten deltakelse 
gjorde at vi trakk det og gikk inn for Oslo i stedet. Ved å legge arrangementet  l det 
sentrale Østland med le    lgjengelighet både for kollek  vtrafi kk og bil, håper vi å 
sikre maksimal deltakelse.
Kirkegårdsforeningen har hele det prak  ske og økonomiske ansvaret for kongres-
sen, NFKK som organisasjon har ansvar for program, og de enkelte land for ”sine” 
foredragsholdere.
NFKK arrangerte i oktober 2011 også et lederseminar der Kirkegårdsforeninges 
styreleder og sekretariat, samt fl ere andre fra Norge deltok.
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SAK 3: REGNSKAP

INNTEKTER Regn. 2011 Budsj. 2011 Regn. 2010

Kon  ngenter 768 525  775 000 735 075
Salg publikasjoner, annonser 177 561  220 000 214 017
Fagdager, årsmøte 742 444  410 000 478 448
Kurs 564 270  500 000 886 823
Tilskudd 100 000  100 000 100 000
Andre inntekter 13 500  30 000 61 246
Renteinntekter 24 604  20 000 19 301
Sum 2 390 904  2 055 000 2 494 909
UTGIFTER

Publikasjoner  333 389  300 000  369 669 
Fagdager, årsmøte  565 542  360 000  426 288 
Kurs 420 525  400 000 690 111
Styreutgi  er 55 173  70 000 44 347
Kontor, administrasjon 109 034  90 000 103 025
Nordisk samarbeid 31 546  30 000 6 235
Lønnsutgi  er 396 708  373 000 379 703
Rådgiver inkl. kontor 408 553  382 000 387 751
Fagus, mva-refusjon -65 286 26 193
Andre kostnader 47 392  50 000 27 407
Sum 2 302 575  2 055 000 2 460 729

RESULTAT 88 329 0 34 180

Kommentarer  l regnskapet:
Økningen i kon  ngenter skyldes at kon  ngentsatsen ble økt med 5 % i 2011. Det 
gode resultatet for fagdagene kommer av rekordstor deltakelse, mens det lavere 
resultatet for kurs skyldes at det ble arrangert et kurs mindre pga intensivt arbeid 
med nye ne  sider for foreningen våren 2011. Mindre inn på publikasjoner og 
annonser skyldes at fagli  eraturen begynner å bli gammel, og at det var en viss 
avgang av annonsører i 2011. Imidler  d har det lykkes å få inn nye annonsører fra 
og med 2012. 
Momsrefusjon ble i  or lagt inn under “andre inntekter”, i år ligger den som 
fratrekk i utgi  ene under “Prosjekt mm”, noe som gjør at samla omsetning vises 
lavere i år enn i  or.  
På utgi  ssiden er det ellers kun mindre endringer. 
I sum har foreningen gå   med et solid overskudd i 2011. Det erklæres at vilkåret 
for fortsa   dri   er  lstede.
             

Styrets forslag  l godkjenning av regnskap for 2011:
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BALANSE     2011     2010
EIENDELER

Omløpsmidler:
Drangedal og Tørdal Sparebank 947 812 1 049 945
Utestående 48 698 12 275
SUM EIENDELER 996 510 1 062 220
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Fri egenkapital pr. 1.1. 594 444 560 264
Årets resultat 88 329 34 180
Sum egenkapital 682 773 594 444
Kortsik  g gjeld:
Skyldig ska  , avgi  er, lønn 60 752 59 311
Annen kortsik  g gjeld 252 985 408 465
Sum gjeld 313 737 467 776

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 996 510 1 062 220

9999

SSUM EGENKAPITAL OG GJELD
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SAK 4:  FASTSETTING AV KONTINGENT
Kon  ngenten foreslås økt med ca 4 % i 2013, med bakgrunn i økte utgi  er med  ds-
skri  et og økte lønnsutgi  er.  

SAK 5:  BUDSJETTFORSLAG
Styrets forslag  l budsje   for 2013:  

INNTEKTER UTGIFTER
Kon  ngenter 800 000 Publikasjoner 500 000
Salg publikasjonar, annonser 310 000 Styreutgi  er 30 000
Fagdager, årsmøte 50 000 Fagdager, årsmøte 50 000
Kurs 280 000 Kurs 180 000
Nordisk kongress 2 365 000 Nordisk kongress 2 365 000
Nordisk studentkonkurranse 70 000 Nord. studentkonkurranse 105 000
Tilskudd 100 000 Kontor, administrasjon 80 000
Andre inntekter 20 000 Prosjekter/utvalg 5 000
Renteinntekter 25 000 Lønnsutgi  er 420 000
Bruk av fond 45 000 Rådgiver 50% s  lling 420 000

Andre kostnader 20 000
mva-refusjon -110 000

Sum 4 065 000 Sum 4 065 000

SAK 6:  INNKOMNE SAKER
Ingen saker er kommet inn.

SAK 7: VALG AV LEDER
Valgkomitèens forslag: 
Styreleder for to år:
Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde (gjenvalg)

SAK 8: VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER
Valgkomitèens forslag: 

To styremedlemmer for to år:   
Margaret Eckbo, direktør i Gravferdsetaten i Oslo (gjenvalg)
Trygve Jensen, enhetsleder for kirkegårder og krematorium i Trondheim 
(opp fra 1. vara)

Årsmelding 2011-2012.indd   10 13.01.2017   11:48:47



11

INFORMASJON OM FAGDAGER 2012

Tid: 4. - 6. september 2012

Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana

Møteavgi  : kr 1.875 for alle medlemmer  
 kr 2.500 for ikke-medlemmer

Møtepakke: kr 1.875 for lunsj, kaff e og u  lukter. Ekstra for middag: Onsdag 
kveld kr 375, festmiddag torsdag kveld kr 400. (for dem som ikke 
bor på hotellet)

Overna   ng: kr 3.700 i enkeltrom med full pensjon og u  lukt
 Kr 3.240 pr pers i dobbeltrom, full pensjon og u  lukt
 Ekstraoverna   ng ved ankomst dagen før:
 Kr 990 i enkeltrom, kr 675 pr pers i dobbeltrom, inkl. frokost

 Program:  se side 2

To varamedlemmer for e   år 
1. Anne-Grethe Larsen, kirkeverge i Råde (gjenvalg)
2. Tor Akselsen, kirkeverge i Narvik (ny)

SAK 9:  VALG AV REVISOR
Styret foreslår gjenvalg av revisorfi rmaet Ernst & Young AS.

SAK 10:  VALG AV VALGKOMITÈ FOR 2013 
Styrets forslag  l valgkomite for 2013: 
Tove Kirsten Hansen, kirkeverge i Alstahaug (leder), Stein Olav Hohle, dri  sleder i 
Gravferdsetaten i Oslo, og landskapsarkitekt Ingrid Klingberg.

SAK 11:  FASTSETTING AV STED FOR NESTE ÅRSMØTE
Styret foreslår at neste årsmøte legges  l Gardermoen i juni 2013, og at det sam  -
dig arrangeres et dagsseminar om et aktuelt emne.  Så vil vi i  llegg oppfordre alle 
 l deltakelse på den nordisk kongressen i Oslo i september.  
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B-Economique

PÅMELDINGSFRIST: snarest

Navn:................................................................................................................................

S  lling:..............................................................................................................................

Fakturaadresse:................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 Møtepakke (for dem som ikke skal bo på hotellet)  Middag  rsdag kveld
                  Middag onsdag kveld 

 Bes  lling av hotellrom med full pensjon:
 Enkeltrom                   
 Dobbeltrom sammen med...........................................................................

 

Informasjon og priser står på side 11, programmet står på side 2

Bekre  else av påmelding blir sendt fakturaadressen ca. to uker før møtestart, med 
program, faktura på møteavgi   og hotellopphold / møtepakke.  

Avmelding: Inn  l 10 arbeidsdager før: Gebyr kr 200. Avmelding inn  l 3 dager før: Gebyr kr 500. Møter ikke: Ingen 
refusjon av møteavgi  . Eventuelle fakturerte utgi  er fra hotellet kommer i  llegg. Gjelder også ved sykdom.

Send påmeldingen  l: 

Norsk forening for kirkegårdskultur
 Sagodden, 3760 Neslandsvatn 

Tlf. 35 99 45 74,  e-post: post@kirkegaardskultur.no 

Eller bruk påmeldingsskjemaet på ne  sidene www.kirkegaardskultur.no

   

PÅMELDING

B
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