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Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur torsdag 9. 
juni 2022 kl. 08:00 på Scandic Hotel Sjølyst, Sjølyst plass 5, Oslo.

Sak 1: Dagsorden

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. juni 2021 til 1. juni 2022

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 Vestfold og Telemark. Bildet er fra Vestre

Forsidebilde fra Vestre gravlund i Oslo. Foto: Anne Lene Unhjem Røvde

 
Styret fotografert under 
fagdagene i 2021.  
Fra v: Anne-Mette 
Bamle, Marit Linberg, 
Ingrid Marie Eidsten, 
styreleder Johannes Sør-
haug og Ingrid Kling-
berg. Helt til høgre Åse 
Skrøvset. 
Jørgen Forøy var ikke 
tilstede.
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Johannes Sørhaug 
Kirkesjef i Porsgrunn
Valgperiode 2020-2022 

Ingrid Marie Eidsten
Seksjonsleder i Sandefjord kommune 
Valgperiode 2020-2022

Ingrid Klingberg 
Landskapsarkitekt, Oslo 
Valgperiode 2020-2022

Jørgen Forøy
Krematoriums- og  
gravlundssjef i Tromsø
Valgperiode 2021-2023                

Per Ivar Nicolaisen
Konsulent gravplassforvaltningen i Steinkjer
Valgperiode 2021-2022

I tillegg møter fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Valgkomité i 2022: 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen  
Håvard J. Russnes, kirkeverge i Notodden 
Per Øyvind Skrede, ass. kirkeverge Nordre Follo

Revisor:  
Ernst & Young AS, Kragerø

Styreleder: Nestleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Marit Linberg
Kirkeverge i Tingvoll
Valgperiode 2021-2022

Anne-Mette Bamle
Kirkeverge i Kragerø
Valgperiode 2021-2023                  
  

Tillitsvalgte
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Synnøve Haugstad Sira 
Kontorleder 

Maren Rønning 
Rådgiver 

 Sekretariat og ansatte

Sekretariatet 
Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler i Drangedal kommune i Telemark. Konto-
ret er fra 1.1.2022 flyttet til Merkebekk 40, 3760 Neslandsvatn. 
Kontorleder Synnøve Haugstad Sira står for den daglige driften av sekretariatet, fører 
regnskapet, har ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, 
ansvar for foreningens nettsider, og er sekretær for styret. Føring av regnskap mm for 
Norsk kremasjonsstiftelse. Kontortid mandag - fredag kl. 08.00-15.30.
Rådgiverstillingen
Maren Rønning er ansatt i 80 % stilling som rådgiver. Hun er foredragsholder på våre 
kurs, har ansvar for fagbladets nettsider gravplassen.no, nyhetsbrev for bladet, annon-
sesalg, og for utstilling på fagdager. 
Hun er også sekretær for Faglig råd for gravferd, Gravplassforeningens Krematorienett-
verk, Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU) og Norsk Kremasjonsstiftelse 
(betalt oppdrag). 
Rådgiver var i permisjon fram til 1. mars 2022. Eli Blomseth Helgesen var da ansatt 
som vikar i 50 % stilling.  
I forbindelse med rådgivers permisjon har hele produksjonen av fagbladet Gravplassen, 
bladets nettsider gravplassen.no og nyhetsbrev, fra 2021 og fram til og med Gravplas-
sen nr. 1-2022, vært satt ut til firmaet Svart på Kvitt SA.

2022 2021 2020 2019 2018

1  Fellesråd og kommuner       287 289 284 328 330
2  Selskap, råd og organisasjoner    52 53 50 54 58

3  Personlige 51 59 57 58 62

Livsvarige (utgått kategori) 3 4 4 4 4

Æresmedlemmer 3 3 2 2 2
396 408 397 446 456

 

På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter. Bladet Gravplassen 
sendes også ut til samarbeidsorganisasjoner både i Norge og i Norden. Til sammen er 
det ved årsskiftet i alt 1019 adresser på listene. 

Foreningens medlemmer

Eli Blomseth Helgesen 
Rådgiver, vikar
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Publikasjoner 

Tidsskriftet 
Fagtidsskriftet Gravplassen er kommet ut med tre nummer i perioden: I oktober og 
desember 2021, og i april 2022. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. 
Redaksjonsutvalg: Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, Åse Skrøvset fagsjef grav-
plass hos Statsforvalteren, samt Synnøve Haugstad Sira og Maren Rønning fra NFG. I 
Rønnings permisjonstid gikk Eli Blomseth Helgesen inn i hennes plass i utvalget.
Det har vært to fagbilag i bladet: Krematorievirksomheten i Norge - Nå og i fremtiden 
(Bjarne Kjeldsen/Norsk kremasjonsstiftelse) og Årsmelding for Norsk forening for grav-
plasskultur 2021-2022, begge i nr. 1-2022.
Nettsider
Foreningens nettsider har adresse: gravplasskultur.no. Der ligger informasjon om 
foreningen og kurs og fagdager, bilder fra våre arrangement, og fagstoff om gravplasser 
og krematorier.
Bladet Gravplassen har en egen nettside: gravplassen.no. Her legges det nyheter, arti-
kler, og jobbannonser fra gravplassektoren (gratis for våre forvaltningsmedlemmer).

Årsmøte 2021

Årsmøtet fant sted tirsdag 8. september 2021 kl. 16.15 på Scandic Park Sandefjord, 
Strandpromenaden 9, Sandefjord. 
Det møtte 35 personer på årsmøtet, 22 av dem hadde stemmerett. Styreleder Johan-
nes Sørhaug var dirigent. Eli Blomseth Helgesen og Synnøve Haugstad Sira ble valgt 
som referenter, og Kaia Gunby Berger og Håvard Russnes til å underskrive protokollen 
sammen med dirigenten. 
Det stod 8 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt 
årsmelding for andre halvdel av 2020 og første halvdel av 2021 ble godkjent uten 
merknader. Regnskap for 2020 ble godkjent uten merknader. Kontingenten ble vedtatt 
økt med 3 % for 2022. Budsjett for 2022 ble tatt til etterretning. 
Som sted for neste års fagdager ble Oslo-området valgt.

Valg:
To styremedlemmer for to år:
Anne-Mette Bamle, kirkeverge i Kragerø (gjenvalg)
Jørgen Forøy, gravlunds- og krematoriesjef i Tromsø (gjenvalg)
To varamedlemmer for ett år:
1. vara: Marit Linberg, kirkeverge Tingvoll kirkelige fellesråd (gjenvalg)
2. vara: Per Ivar Nicolaisen, konsulent Steinkjer kirkelige fellesråd (gjenvalg)
Valg av valgkomite for 2022:
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen (gjenvalg)
Håvard J. Russnes, kirkeverge i Notodden (gjenvalg)
Per Øyvind Skrede, ass. kirkeverge Nordre Follo (gjenvalg) 
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Styrets arbeid
Det er avholdt tre styremøter i perioden, to i andre halvdel av 2021 og ett i første 
halvår av 2022. Det er behandlet i alt  38 saker. 
Hovedsakene har vært:   
Styret: Konstituering og valg av nestleder.
Drift: Bytting av kontorlokale for sekretariatet. 
Fagtidsskriftet: Inngåelse av avtale med firmaet Svart på Kvitt for totalproduksjon av 
fagbladet i 2021, i Maren Rønnings fravær. Oppnevning av nytt medlem av redak-
sjonsutvalget. Se også under ”Publikasjoner”.  
Gravplassforeningens pris: Kåring av vinner for 2021 med temaet "Årets beste" 
driftsbygning og driftsareal. Valg av nytt pristema med kriterier for 2022.
Faglig råd for gravferd: Se egen sak.
Kurs og fagdager: Tilrettelegging av årets kurs og fagdager, og planlegging av digitale 
seminar. Se egen sak.
Regnskap og budsjett: Se sak 3 og 5.  
Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet. se sak 8. 
Krematorienettverket: Se egen sak.
FAGUS: Se egen sak. 
Nordisk samarbeid: Arbeid i forbindelse med tilrettelegging av nordisk kongress i 
Finland i 2022, hvem som skal delta på kongressen for foreningen, og valg av nye 
representanter til samarbeidsforeningen NFKK.
Høringer: Høring avgitt om endring i gravplassloven og gravplassforskiften, og om ny 
kirkelig organisering
Andre saker: Samarbeid med Norsk kremasjonsstiftelse om markedsføring av rappor-
ten Kremasjonsvirksomheten i Norge. Revisjon av vedtektene for SKU. 

Faglig råd for gravferd

Mandatet for rådet: ”Faglig råd for gravferd skal være en ressursgruppe for gravferd og 
en relevant arena for alle organisasjonene som deltar i rådet.”  
Følgende organisasjoner er representert der: NFG (leder og sekretær), Gravplassråd-
giveren (nå en egen etat hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark), Fagforbundet, 
Delta, KA, Virke gravferd, Norsk bergindustri, Den norske presteforening, Kirkerådet, 
Norges kirkevergelag og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.   
Faglig råd har hatt to møter i perioden. Saker drøftet: 

• Oppfølging av prosessen med ny kirkelig organisering
• Faglig råd som etisk råd
• Beredskap – Båreromsansvar – Krematoriekapasitet 
• Felles digital plattform med informasjon om gravferd. Hva skjer når gravferdssek-

toren blir digital? 
• Gjenbruk  av gravsteiner: Miljø-perspektivet, økonomi, endring med flere urner, 

individualisering  
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Krematorienetterket

Krematorienettverket jobber spesielt med saker som gjelder kremasjon. Det innbefat-
ter bl.a. å være faglig ansvarlig for fagdager for krematorier og andre faglige samlinger, 
samt å fremme saker til styret.  
Medlemmer: Jørgen Forøy, Tromsø, Petter Norberg, Arendal, Heine Solstrand, Bergen 
(Akasia) og Kaia Gunby Berger, Bærum. Ny: Monika Svinsholt Vestfold krematorium. 
I tillegg møter Åse Skrøvset på møtene. Rådgiver i NFG er sekretær.  
Det er avholdt tre møter i perioden, og følgende saker er drøftet: 
• Krematorienes erfaringer fra pandemien
• Planlagt og uplanlagt stans i drift av krematorier
• Program for krematoriefagdagene i 2021 og planlegging for 2022
• Planlegging av Krematorieskolen
Fagdager for krematorier ble gjennomført 1. og 2. desember 2021 i Ålesund, med 60 
deltagere (Se også under "Kurs"). 
Informasjon på nettsidene gravplasskultur.no/kremasjon:
Under fana Krematorier i Norge:  
Register over krematorieovner, og hvor store kister det enkelte krematorium kan kre-
mere. Oversikt over hvor krematoriene er geografisk plassert.
Under fana Kremasjon:  
Her ligger det flere informasjonsfilmer om kremasjon, bl.a. om askespredning i vann.
Under Rundskriv og veiledninger:
Digital veiledning om hvordan man fører kremasjonsregister som muliggjør statistikk i data-
programmene Ecclesia og Gravlund. De ligger til fri avspilling. 
Rapport: Kremasjon av hjertestimulatorer -implantat med elektroniske komponenter
Rapport: Refleksjoner omkring verdighet, samfunnsøkonomi og presedensvirkninger ved 
kremering av hjerteimplantater
 

Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU)
 

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU, kan vurdere og gi en anbefa-
ling om godkjenning for alle typer kister og urner som ønskes tatt i bruk.
SKU har utarbeidet en kravspesifikasjon for fabrikkproduserte kister og urner 
som er akseptert av bransjen, og et register over de ulike modellene av kister og 
urner som oppfyller kravspesifikasjonen knyttet til lov-, forskrift- og bransjekrav.
Følgende organisasjoner/personer er representerte i SKU:
• Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/fagsjef gravplass Åse Skrøvset (leder)
• Gravplassmyndighetene og krematoriene. Representantene velges av styret i  
 Norsk forening for gravplasskultur (NFG)
• NFG, som har sekretærfunksjon for SKU
• KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
• Gravferdsbyråene, representert ved Virke gravferd
• Opptil tre representanter med en viss markedsdekning fra kiste- og urneleve-
randørene. Kiste- og urneleverandørene velger selv hvem som skal representere 
bransjen i utvalget. 
SKU er organisert som et underutvalg under NFG, 
med egne nettsider: gravplasskultur.no/sku Utdrag fra lista over anbefalte urner på  

gravplasskultr.no/sku. Der ligger det informasjon 
om leverandør, materialer, dimensjoner, spesifi-
kasjon og kommentarer til produktet. 
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Foreningen har en pris for "Årets beste". For 2021 var temaet Driftsbygning og drifts-
areal. Vinner ble Voie gravplass, Kristiansand 
Begrunnelse:
Driftsbygningen og driftsarealet på Voie gravplass ligger fint plassert inntil fjellskråningen 
og den grønne åsen bak. Høyden på åsen demper inntrykket av den høye bygningen. Byggets 
mørke trepanel står fint til vegetasjonen bak og kirkens arkitektur. Området er godt skjer-
met fra gravfelt og prosesjonsveier og inngjerdet med et høyt gjerde hvilket gjør at det kan 
jobbes med vedlikehold av maskiner og utstyr uten at det skaper støy og uro inne på gravfel-
tene. Plasseringen av driftsbygg og driftsareal ligger godt til for adkomst utenifra og inn på 
selve gravplassen. Det er god og romslig plass til driftsaktivitet, kjøreaktivitet og det er egne 
båser for lagring av masser. Det er avsatt egne plasser til masselagring. Inne i selve driftsbyg-
ningen er det spiserom med godt lys fra vinduer, toalett, teknisk rom og stor garasje med god 
plass til nødvendig utstyr. Les hele begrunnelsen, og hvem som kom på 2. og 3. plass på 
gravplasskultur.no/om/om-nfg/arets-beste/. Prisen er kr 10 000 og et diplom. 

FAGUS

Gravplassforeningen er en av seks tilsluttede organisasjoner i FAGUS - Faglig 
utviklingssenter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer 
de kurs og konferanser, og har spalten ”Fra FAGUS spørsmålsbank” i vårt fagblad

 

Gravplassen. Ingrid Klingberg er vår representant i FAGUS' styre. 
FAGUS arrangerer hvert annet år Grønn Galla, som i 2021 foregikk Drammen i 
november med god deltagelse. NFGs rådgiver var med i programkomiteen.

Nordisk samarbeid

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 blir i Tammerfors i Finland 14. -16. september 
2022. Se mer info på nfkktampere.fi

 
Voie gravplass 
i Kristiansand 
vant prisen for 
beste driftsbyg-
ning og drifts-
areal i 2021

Gravplassforeningens pris "Årets beste"
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Fagdager
Fagdagene ble arrangert i Sandefjord 8. - 10. september 2021. 
Det var til sammen 165 personer fysisk til stede, og 38 som deltok via strømming. 

Tema: GRAVFORMER I ENDRING 
Foredrag: 
• Gravferdstjenestens samfunnsoppdrag: Kontinuitet og endring  

Innledning v/Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet   
• Nye gravformer – hvilke alternativer har vi nå, og hvilke kan komme? 

v/fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
• Gravferdsbyråenes erfaring fra pandemien ‐har den påvirket tradisjonene, og vil den 

ha konsekvenser for framtiden? v/Gunnar Hammersmark, Virke
• Kolumbarium/urnevegger –historie og inspirasjon v/Oddbjørn Sørmoen, Kirkerådet
• Erfaringer med askespredning på gravplass i Sverige v/Jan Olov Andersson, Sverige
• Krematorienes erfaring med askespredning v/Ola Asp, Vestfold krematorium
• Utdeling av pris for årets beste driftsbygning med driftsareal
• Hva kjennetegner gode urnegravfelt v/l.ark. Ruth Hauge Bjørnseth, Asplan Viak
• Erfaringer og inspirasjon til gode navna minnelunder v/driftsleder Magne Krossøy 

Heum, Larvik og kirkegårdsleder Bent Hansen, Tønsberg
• Arendal: Gjenbruk av gamle rammegraver til urnegraver 

v/avdelingsleder Petter Norberg, Arendal
• Erfaring med pandemien: Beredskapsplaner og risikovurderinger 

v/direktør Randi Moskvil Letmolie, KA
• Pandemiens konsekvenser for gravplass og krematorium i Oslo 

v/direktør Magne Hustavenes, Gravferdsetaten i Oslo
• Endringer i lov og forskrift: Gravplasslovverket i individualismens tidsalder 

v/utredningsleder Martin Hill Oppegaard, Barne‐ og familiedepartementet
• Spørretime og presentasjon av faggruppe gravplass v/fagsjef Åse Skrøvset
• Presentasjon av nye Charlottenlund gravlund  

v/Trygve Jensen og Kristian Svardal, Trondheim
• Presentasjon Lilleøya gravlund v/Kaia Gunby Berger og Eva Marie Larsen, Bærum
• Befaring til Tjølling og Undersbo i Larvik, og Ekeberg i Sandefjord 

Fagdager 2021: 
på befaring til 
Ekeberg gravlund 
i Sandefjord i ny-
delig sommervær
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Kurs i praktisk gravplassdrift
27. - 30. september 2021 i Drammen, med 39 deltagere 
25. - 28. april 2022 på Bryne 

Tema:
• Sektorens oppbyggning og ansvarfordeling. Innføring i lover og regler. Gravregister, 

arkivering og gode rutiner.
• Gravfeste. Handtering av gravminner, graveiers og forvaltningens ansvar. Navna 

minnelunder. Kremasjon og ulike former for urnegraver
• Praktiske tilrettelegging for urne- og kistegravlegging. Grøntanlegget. Gravstellavta-

ler. Kulturminneforvaltning og vern. Befaring til gravplasser og krematorium.
• Gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn. Møte med mennesker, etikk og verdighet. 

Hva er forvaltningens og hva er begravelsesbyråees ansvar ved gravferd.
• Grunnforhold og drenering. Grunnleggende om omregulering. 
Foredragsholdere:
Fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, rådgiver Eli 
Blomseth Helgesen, NFG og gartner Eva Larsen.

Kurs i administrasjon av gravplasser
26. - 28. oktober 2021 i Bergen. 32 kursdeltakere.  

Kurs og arrangement

 
Fra kurset i prak-
tisk gravplassdrift  
i september 2021 i 
Drammen:  
Fagprat i pausen :) 

 
Fra kurset i 
administrasjon 
av gravplasser i 
2021:  
Befaring til Åsane 
kirkegård i Bergen 
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Tema:  
• Gravplassenes plass i forvaltningen, rammer og regelverk. Saksbehandlingsrutiner. 
• Grav- og arealbehov. Kommuneplan og reguleringsplan. Gravplassplan, navna min- 
 nelund og universell utforming. 
• Gravregister, grav og feste av grav. Endring av gravplass/oppdatering av kartverk.
• Møte med mennesker, etikk og verdighet. Urnenedsettelse og kremasjon. Befaring.
• Gravferdsbyråenes rolle, gravstellavtaler, eksterne tjenesteleverandører. Spørretime.  
Foredragsholdere: Fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Tele-
mark, gravplassjef Inghild Hareide Hansen, Bergen. 
 
Navnet minnelund: Seminar, webinar, og opptak av webinar for bestilling 
28. oktober 2021 i Bergen. 36 deltagere. Webinar med 70 deltagere. 
Tema:  Hva er navnet minnelund. Hva hører til i en navnet minnelund. Beskrivelse av 
prosjekt for bestilling. Søknadsprosess. Dialog om deltagernes behov. 
Foredragsholdere: Fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Tele-
mark, gravplassjef Inghild Hareide Hansen, Bergen.

Fagdager for krematorier
1. og 2. desember 2021 i Ålesund 
TEMA: KREMATORIETS SAMFUNNSOPPGAVER

Foredrag:
• Krematorienes samfunnsoppgaver og hovedtrekk fra høringsinstansene om endrin- 
 ger i Gravplassloven og Gravplassforskriftene   
 v/Martin Hill Oppegaard, utredningsleder, Barne- og familiedepartementet
•  Hvordan føre kremasjonsregister som muliggjør statistikk?
•  Hvorfor og hvordan planlegge krematorium? Om å balansere mellom kostnad og 
  nytte, ombygging eller nybygging, mellom verdier og teknikk  
  v/daglig leder Ola Asp, Vestfold krematorium
•  Utvikling av krematorier -Er drift og samtidig bygging mulig?  
  v/seksjonslede Anne-Margrethe Brøndelsbo, Gravferdsetaten i Oslo
•  Presentasjon av prosjektet Kremasjon av hjertestimulatorer – Implantat med elek  
  troniske komponenter v/fagansvarlig Monika Holm Svinsholt, Vestfold krem.
•  Gravferd via Altinn -Hva skjer når gravferdssektoren blir digital? v/Ola Asp
•  Beredskapsarbeid v/ Magne Hustavenes, Gravferdsetaten i Oslo
•  Orientering om erfaringene etter brann og påfølgende driftsstans i Stavanger  
  v/Sissel Bryne Hedland og Knut Magne Dalland, Stavanger
•  ROS (risiko og sårbarhets)-analyse for krematorier v/Petter Norberg. Arendal
•  Prosjektet Krematoriestruktur, v/Bjarne Kjeldsen, Norsk kremasjonsstiftelse
•  Orientering om SKU – Standardiseringsutvalget for kister og urner. Spørretime  
  v/fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 
Fagdager for kre-
matorier i 2021 
var i Ålesund. 
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Sak 3: Regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2021 til godkjenning:

Inntekter Regn. 2021  Budsj. 2021* Regn. 2020

Kontingenter 1 063 496 1 035 000 1 021 247
Salg publikasjonar og annonser 449 400 000 317 953
Fagdager og årsmøte 1 132 209 800 000 656 872
Kurs og semiarer 936 971 1 150 000 615 367
Andre inntekter 45 290 50 000 66 791
Sum inntekter 3 178 414 3 440 000 2 678 231

Utgifter
Publikasjoner 264 108 570 000 543 559

Fagdager, årsmøte 786 412 620 000 542 412
Kurs 651 742 930 000 409 143
Styret 10 519 35 000 6 754
Kontor, administrasjon 110 865 150 000 129 780
Nordisk samarbeide 0 20 000 6 593
Lønnsutgifter 967 880 1 050 000 1 072 851

Prosjekter 41 552 40 000 38 178

Andre kostnader 28 123 25 000 20 164

Sum utgifter 2 861 200 3 395 000 2 769 433

Driftsresultat 317 214 -20 000 -91 202

Renteinntekter 11 249  5 000 16 442

Resultat 328 463 0 -74 760
*Budsjettet for 2021 endet pr 4.06.2020, da det ble klart at Nordisk kongress ble utsatt til 2022.                                                      
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BALANSE 2021 2020 
Omløpsmidler:

Bankinnskudd 1 795 200 1 435 020 

Periodiseringer 15 625 31 250

Utestående 53 841 77 193
Sum omløpsmidler 1 864 666 1 543 463
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1.1. 1 172 819 1 247 579
Årets resultat 328 463 -74 760
Egenkapital pr 31.12. 1 501 282 1 172 819
Gjeld:
Skyldig skatt, avgifter, lønn 169 998 165 221
Annen kortsiktig gjeld 193 387 205 424
Sum gjeld 363 385 370 645

Sum egenkapital og gjeld 1 864 666 1 543 463
                        

Kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2021 er gjort opp med et overskudd på kr 328 463.  
I rådgivers permisjon ble totalansvaret for bladet og nettsidene i 2021 satt bort til 
firmaet Svart på kvitt for kr 250 000, medregnet annonseinntekter. Regnskapet viser 
derfor et stort avvik på inntekter og utgifter her i forhold til forrige år. 
Inntekter:

 { Kontingenten ble økt med 3 % som vedtatt på årsmøtet.
 { Arrangement av kurs og fagdager ga et overskudd på kr 631 026, inkludert korona-

kompensasjon for ett avlyst kurs i praktisk gravplassdrift i april 2021. Det var god 
deltagelse på kursene, samt rekordstor deltagelse på fagdagene.Det ble i tillegg arran-
gert et seminar om navnet minnelund.

 { Andre inntekter er i hovedsak sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse.  
Utgifter:

 { Publikasjoner: Produksjon av blad og nettsider ble satt ut til firmaet Svart på Kvitt 
SA i rådgivers perminsjon for kr 250 000. Redaksjonsmøter, årsmelding.

 { Fagdager, årsmøte: Posten inkluderer og kostnad for hotell, honorarer, strømming 
av fagdagene, og alle utgifter for styrets deltagelse.

 { Prosjekter er hovedsakelig premie for "Årets beste", noen fysiske møter i utvalgene, 
samt periodisering av utgifter til nye responsiv nettside for foreningen (gravplass-
kultur.no).

 { Lønnsutgifter: Rådgivers stilling er i 80 %, men i hennes permisjon ble det ansatt 
en vikar i 50 % i totalt 8 måneder. Derfor ble lønnsutgiftene redusert med er kr 
104 971 i forhold til i fjor.

 { Kontorutgifter: Årsavgifter for dataprogram, kontorrekvisita og kontorleie for 
sekretariatet med renhold. Rådgiver har gått over til hjemmekontor.

 { Nordisk: Pga koronaepedemien har det ikke vært noen fysiske møter i samarbeids-
foreningen NFKK i perioden.
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 { Annen kostnad er revisjon og gebyrer. 
Balanse:

 { Periodiseringer: Kostad for ny nettside gravplasskultur.no utgiftsført over tre år.
 { Annen kortsiktig gjeld: I hovedsak hotellfaktura fra fagdager for krematorier i Åle-

sund i desember.g
Styret erklærer at vilkåret for fortsatt drift er tilstede.

Sak 4: Fastsetting av kontingent

Styret anbefaler 3 % økning av kontingenten for 2023.

Sak 5: Budsjettforslag

Styrets budsjett for 2023:

Inntekter  Utgifter
Kontingenter 1 120 000 Publikasjoner 580 000
Salg publikasjonar, annonser 385 000 Fagdager, årsmøte 235 000 
Fagdager, årsmøte 425 000 Kurs 155 000
Kurs   420 000 Styreutgifter 40 000
Tilskudd 0 Nordisk samarbeide 20 000
Andre inntekter 10 000 Prosjekter/utvalg 30 000
Renteinntekter  20 000 Kontor, administrasjon 115 000

Lønnsutgifter 1,8 stilling 1 175 000
Andre kostnader 30 000

Sum 2 380 000 Sum 2 380 000

Kommentarer til budsjettet:
 { Budsjettet er basert på tradisjonell drift med kurs og fagdager, men fra og med 

2022 vil deltagers bestilling av hotellrom ikke gå gjennom oss. Det betyr at omset-
ningen på papiret vil gå ned.

 { I posten ”Publikasjoner” ligger også kostnadene for bladet Gravplassen med egen 
nettside for bladet, og årsmelding. 

 { Kontingenten er beregnet etter forslaget i sak 4.
 { Nordisk: Vanlig møtevirksomhet for våre to representanter i den nordiske samar-

beidsforeningen NFKK 
 

Sak 6: Innkomne saker
 
Ingen saker kommet inn.
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Sak 7: Valg

Valgkomiteens forslag: 
Leder for to år:
Johannes Sørhaug (gjenvalg)

To styremedlemmer for to år:
Marit Linberg, kirkeverge i Tingvoll (opp fra 1. vara)
Magne Mikal Hustavenes, direktør for gravferdsetaten i Oslo (ny)

To varamedlemmer for ett år 
Ruth Hauge Bjørnseth, landskapsarkitekt i Asplan Viak (ny) 
Per Ivar Nicolaisen, Konsulent gravplassforvaltningen i Steinkjer (gjenvalg) 

Følgende skal velges etter forslag fra styret:  
Valgkomite for 2022    
Innstillingene her er ikke klar enda. Når den foreligger vil den bli lagt ut på gravplass-
kultur.no
 

Sak 8: Fastsetting av sted for neste styremøte

Tromsø foreslås som sted for årsmøtet i 2023.  

 

Informasjon om fagdager 2022 i Oslo
Velkommen til fagdagene i 2022!  
Vi håper at programmet er interessant for dere, og ser fram til å møtes i juni: ) 
 
 Dato:  8. – 9. juni 2022

 Sted:  Scandic Sjølyst, Sjølyst plass 5, Oslo  
  Befaring til gravplasser i Oslo og Bærum

 Påmelding: Frist 22. april for billigste møteavgift   
 Møteavgift: Tidlig-ute-pris: Kr 2164 for medlemmer/kr 2885 for ikke-medl.  
  Etter 22. april er møteavgiften kr 2664/kr 3385

Strømming: Samme pris og vilkår som deltageravgiften   

Program: Se side 16 

For påmelding og hotellpriser, se våre nettsider gravplasskultur.no/kurs-og-fagdager
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  Tema: Gravplasskultur i det grønne skiftet
 
       Onsdag 8. juni
Kl. 10.00  Velkommen 
Kl. 10.20  Gravplassens betydning i det urbane landskapet   
  Presentasjon av utstillerne
 

  AREALBRUK:
Kl. 11.05  Nytt areal til gravplass -muligheter og begrensninger
  v/fagsjef gravplass Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  Hvilke alternativer er det til utvidelse?  
  -Ikke gårsdagens løsninger på fremtidens utfordringer 
  v/avdelingsarkitekt Naomi Wilde, Gravferdsetaten, Oslo kommune 
  Ny urnevegg på Notodden v/kirkeverge Håvard J. Russnes, Notodden

Kl. 12.05  LUNSJ  

Kl. 13.00  Til inspirasjon: Moa gravlund i Ålesund 
  Liten men populær, park midt i byen. Har ført til stor økning av kremasjon 
  v/arbeidsleder Bjarnhild Høgseth, sekretær Heidi Viken og l.ark. Bente Nesheim 
  Presentasjon av befaringen v/Oslo og Bærum

Kl. 14.00 Befaring til Lilleøya i Bærum, og Grefsen kirkegård og Vestre gravlund i Oslo 
  Utstilling av utstyr for gravplassen 

Kl. 20.00   MIDDAG med underholdning 

      Torsdag 9. juni
Kl. 08.00    Årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur 
 

Kl. 09.00  Utdeling av pris for «Årets beste» vegetasjonsbruk på gravplassen 
  BÆREKRAFTIG DRIFT OG FORVALTNING:   
  Vann og overvann
  v/sjefsingeniør Bent Christen Braskerud, Vann og Avløpsetaten, Oslo kommune 

Kl. 10.00  Hva er egnet jord for kistegravlegging v/Inghild Økland, NIBIO 
  Hvilke kriterier er viktige for nedbryting av gravinnhold 
  v/leder gravplassforv. Trygve Jensen og prosjektleder Kristian Svardal, Trondheim

  GRØNTANLEGGET:
Kl. 11.10  Hvordan har gravplassene tradisjonelt sett ut, og hva kan vi lære av det?  
  Egnet vegetasjon på gravplassen v/l.ark. Anne Irgens, Norconsult

Kl. 12.00   LUNSJ
 

Kl. 12.50  Kompostering v/gartner Kjartan Strømme, Trondheim 
  Erfaringer ved overgang til miljøvennlig drift 
  v/gartner Magnus Gommerud Nielsen, Gravferdsetaten, Oslo kommune 
  Presentasjon av rapporten Krematorievirksomheten i Norge 
  v/Bjarne Kjeldsen, for Norsk kremasjonsstiftelse

Kl. 14.00  Nytt i forskriftene fra 1.1.2022 
  v/utredningsleder Martin Hill Oppegaard, Barne- og familiedep. 
  Gravplasser som er nedlagte eller har få gravlegginger  
  v/seniorrådgiver Tove Frøvoll Thoresen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
  Gravplass i Nord 
  

Kl. 15.00 Slutt
Program pr 11.03.2022. Med forbehold om endringer.

Fagdager 2022, 8. - 9. juni i Oslo


