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TRONDENES KIRKE  
Foto: Einar Karlsen, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Kirkerådet og KA til fagdag for saksbehandlere på alle nivåer i forvalt-
ningen av kirkebygg og gravplasser.

Kirkefagsamlingen har vært et årvisst arrangement, men samlingen falt bort i 2020 på grunn av koronapande-
mien. Nå i mars 2021 gjennomfører vi den i digitalutgave, og åpner for flere deltakere enn før.

Med regionreformen i 2020 og ny kirkelovgivning fra 2021 har nye grupper blitt involvert i dette feltet, og det 
er mye nytt å informere om. Arrangementet blir derfor denne gangen åpent for alle interesserte. 

Fortsatt vil det være særlig relevant for saksbehandlere ved bispedømmekontorene, for kirkeverger og kirke-
byggansvarlige, men nå vil også saksbehandlere i kulturarvseksjonene i fylkeskommunene ha nytte av det og 
være hjertelig velkomne til å delta. 

Se programmet på neste side.

Alt som er nytt i kirkeforvaltningen

Kirkefagsamling 2021 –webinar,  25. mars 2021



2021

Program:

09.00 Velkommen 
 v/ riksantikvar Hanna Geiran

09.15 Kirkebyggforskriften 
 v/ Lars Bru, Riksantikvaren

09.30 Kirkerundskrivet – hva er som før og hva er nytt?
 -  for praktisk saksbehandling  
 -  for middelalderkirkegårder
 -  for myndighet i omgivelsene 
       v/Riksantikvaren 

10.15 Spørsmål og svar

10.25 Pause

10.35 Gravplassmyndigheten som har flyttet til Statsforvalteren – hva blir annerledes? 
 v/Åse Skrøvset, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

10.50 Arkeologi – fylkeskommunenes nye rolle og hva det betyr i praksis  
 v/ Live Johannessen, Riksantikvaren

11.05 Spørsmål og svar

11.15 Pause

11.25 Tiltak både i kirken og i dens omgivelser
 - eksempelsaker som involverer  ulike myndigheter
 v/Riksantikvaren

12.00 Lunsj 
 
13.00 Gravkapellene – glemte skatter frem i lyset
           v/Elisabeth Andersen og Fredrik Berg, NIKU

13.15 Spørsmål og svar

13.20 Kirkelig kulturarvstrategi 
 v/Oddbjørn Sørmoen, Kirkerådet

13.35 Spørsmål og svar

13.40 Pause

13.50 Kirketilskuddene fra Barne- og familiedepartementet 
 v/KA og Riksantikvaren

14.25 Kirkebyggdatabasen – hva skjer?
 v/Kjersti Kambestad, KA

14.45 Spørsmål og svar, avrunding

15.00 Slutt


