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Ársskýrsla KGSÍ 2010 
 

 

1. Tekjur kirkjugarða landsins árið 2010 

 

Framlag ríkisins til kirkjugarða landsins árið 2010 var kr. 901.211.003 og var því 

skipt þannig: 

 

Kirkjugarðasjóður ...................... kr.   76.602.935 

Umhirðusjóður  .......................... kr. 656.100.056 

Grafarsjóður  .............................. kr. 145.669.614 

Bálstofan í Fossvogi  .................. kr.   22.838.398 

 

Framlag ríkisins árið 2009 var kr. 918.943.441 og er lækkunin á milli ára því tæp 2%. 

Þar er þó ekki öll sagan sögð því samningurinn milli ríkisins og kirkjugarðaráðs gerir 

ráð fyrir hækkun einingarverðs (umhirðugjald og greftrunargjald) með þeim hætti að 

stækkun grafarsvæða og aukinn fjöldi jarðsetninga hækka framlagið umfram 

verðlagsbreytingar (almenn þróun verðlags og launa). Einingarverðin hafa verið 

lækkuð og hefur því skerðing ríkisins undanfarin ár margfeldisáhrif.  Skerðing 

ríkisins á framlagi til kirkjugarða árin 2009 til 2011 er 542,7 mkr. á verðlagi í 

nóvember 2010, samkvæmt úttekt á samkomulagi við ríkið sem Capacent gerði fyrir 

KGSÍ í desember 2010 og verður kynnt á aðalfundinum á Húsavík. Samkvæmt 

skýrslunni (bls. 11) ætti framlag ríkisins á yfirstandandi ári að vera 1,1 milljarður en 

ekki 844 mkr. eins og raun ber vitni um. 

 

2. Hlutverk KGSÍ við útdeilingu á framlagi ríkisins til kirkjugarða  

 

Rétt er að rifja upp hvernig framlagi ríkisins er komið til kirkjugarða landsins.  

 

Tekjur kirkjugarða byggjast að verulegu leyti á framlagi ríkisins og hér að neðan er 

því lýst með hvaða hætti þessar tekjur rata til kirkjugarða landsins: 

 

1. Fjármálaráðuneyti gefur KGSÍ upp endanlegt framlag ríkisins til kirkjugarðamála 

á komandi ári, þegar sú tala liggur fyrir í fjárlögum (desember).  

 

2. KGSÍ lætur reikna út greftrunargjald og umhirðugjald. Greftrunargjald er ákveðið 

í upphafi hvers árs og fer gjaldið eftir því hvar kirkjugarðurinn er staðsettur. Á 

heimasíðunni www.gardur.is/2011 má finna í hvaða flokki viðkomandi 

kirkjugarður er og hvað hann fær fyrir grafartöku. Greftrunargjald er greitt eftir að 

viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu 

á vefnum gardur.is. Umhirðugjald er greitt eftir stærð og staðsetningu 

grafarsvæða. 

 

 

 

http://www.gardur.is/2011
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3. KGSÍ útbýr mánaðarlega skiptingu á fjárhæðinni, þ.e.a.s. hvað hver fær mánaðar-

lega á greiðsluári:   

 

a) Kirkjugarðasjóður v/ prósentuframlags (8,5% greitt beint frá Fjársýslu ríkisins) 

b) greftrunarsjóður v/greftrana  

c) umhirðugjald til kirkjugarða landsins og  

d) framlag til Bálstofu í Fossvogi. 

 

4. Fjársýsla ríkisins sendir framlag ríkisins inn á bankareikning KGSÍ 15. hvers 

mánaðar.  

 

5. KGSÍ greiðir umhirðugjald 15. hvers mánaðar:  

a) inn á reikninga kirkjugarða,  

b) til þeirra kirkjugarða sem senda inn jarðsetningaskýrslu á www.gardur.is 

c) inn á reikning bálstofunnar í Reykjavík. 

 

Einingarverðið hefur lækkað verulega á undanförnum árum og er nú svo komið að 

erfitt er fyrir kirkjugarða að greiða greftrunarkostnað og kostnað vegna prestsþjónustu 

við útfarir.  Meðaltalslækkun greftrunargjalds milli áranna 2010 og 2011 er um 13%. 

3. Frumvarp til laga um breytingar á lögum um kirkjugarða 

Frumvarpið er enn óhreyft tæpum sex árum eftir að það var lagt fram í þinginu. 

Innanríkisráðherra sem fer með málefni kirkjugarða hefur heitið því að leggja 

frumvarpið fram á haustþinginu 2011. 

4. Aðalfundur 2010 var í Hafnarfirði í júní 

 

Aðalfundur KGSÍ 2010 var 

haldinn í Hafnarfirði laugar-

daginn 12. júní. Þátttaka á 

fundinum var mjög góð.  

Fimmtíu og fjórir fundar-

menn rituðu nöfn sín á 

nafnalista og heildartala með 

mökum var rúmlega 90 

manns. Dagskráin var 

fjölbreytt og voru þar flutt 

mörg erindi sem tóku á 

umhirðu kirkjugarða (græni 

geirinn).  Hjalti Jóhannsson 

formaður kirkjugarðsstjórnar í Hafnarfirði sagði frá sögu Kirkjugarðs Hafnarfjarðar 

og flutti skemmtilegt og fróðlegt erindi um Hafnfirðinga og ýmis sérkenni í hugum 

þeirra er varða áttir sem og orðatiltæki tengd áttum í Hafnarfirði. 

Fundarmenn og makar fóru síðan í fylgd með Sigurbjörgu Karlsdóttur leiðsögumanni 

um Hafnarfjörð og skoðuðu Hellisgerði og Sigurbjörg sagði álfasögur með 

dulúðlegum svip.  Síðan var Byggðasafn Hafnarfjarðar skoðað og þaðan var farið í 

 
Aðalfundargestir í Hafnarfirði 12. Júní 2010. 

http://www.gardur.is/
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Kirkjugarðinn í Hafnarfirði og garðurinn og húsakynni skoðuð. Fram voru bornar 

veitingar af besta tagi og þaðan fóru allir ánægðir eftir velheppnaða ferð. 

5. Sameining kirkjugarðastjórna 

Þrátt fyrir góðan vilja heimamanna á kynningarfundum, sem haldnir hafa verið 

síðastliðin ár, er frumkvæði þeirra til sameiningar nánast ekkert og er það nú álit 

stjórnarmanna að grípa þurfi til annarra ráða en að bíða eftir því að beiðni berist úr 

héruðum. Hvaða önnur ráð eru tiltæk? T.d. mætti leggja til að prestakall væri 

grunneining en ekki sókn, þ.e.a.s. sameina alla kirkjugarða innan prestakalls og kjósa 

sérstaka stjórn með fulltrúum allra sókna.  Slíkt mundi fækka stjórnunum úr 250 niður 

fyrir eitt hundrað. Þar með væri stórt skref stigið. Síðar mætti athuga hvort ástæða 

væri til að sameina kirkjugarðastjórnir innan prófastsdæmanna. Þar með yrðu 

kirkjugarðastjórnir 11 á landinu og í þeim stjórnum ættu öll prestaköll fulltrúa. 

6. Tölvubókhald fyrir kirkjugarða 

Í lok árs 2009 var sett upp ársyfirlit fyrir kirkjugarða á slóð tengdri gardur.is. Yfirlitið 

virkar með þeim hætti að þær greiðslur sem berast frá ríkinu eru færðar á tekjuliði 

garðanna. Á þessari slóð er hægt að sjá frá mánuði til mánaðar framlag ríkisins á 

hverju ári. Einnig er hægt að sjá nöfn þeirra sem jarðsettir eru í viðkomandi garð og 

greiðslur vegna grafartöku. Þarna er kominn vísir að bókhaldskerfi fyrir minni garða. 

 

Stjórnin ræddi um að breyta ársreikningsformi kirkjugarðanna, þ.e. að þeir þurfi ekki 

að taka inn í sína ársreikninga framlagið til Kirkjugarðasjóðs. Fyrirkomulagið hefur 

sem sagt verið með þeim hætti að þeir þurfa að telja sér til tekna 8,5% framlagið sem 

þeir aldrei fá en greiðist beint til Kirkjugarðasjóðs. Þessari tillögu stjórnar KGSÍ var 

vísað til Kirkjugarðaráðs sem ræddi málið við Ríkisendurskoðun og er hún þar í 

athugun. 

7. Flutningur frá landsbyggðinni í bálstofu í Fossvogi 

Á aðalfundinum í Hafnarfirði urðu fjörugar umræður um fyrirkomulag flutninga frá 

landsbyggðinni í bálstofuna í Fossvogi og sýndist þar sitt hverjum. Eftirfarandi var 

bókað í fundargerð aðalfundar: „Smári Sigurðsson fjallaði um flutning á líkum og 

kostnað við flutninginn til bálstofu. Mikið hefur verið fjallað um málið og helst til 

vandræðalegt hvað það velkist fram og til baka. Kostnaðurinn kemur væntanlega úr 

sameiginlegum sjóðum. Spurningin er hvar á að draga mörkin. Hermann Jónasson 

sagði frá því að hann hefði farið til móts við flutning á kistu frá Siglufirði og 

kostnaður annar en bensínkostnaður hefði ekki verið reiknaður. Hann sagði frá því 

að útfararstofur hefðu ekki aðgang að líkhúsinu (í Reykjavík) um kvöld og helgar. Í 

dreifbýlinu fengist víðast slíkur aðgangur um kvöld og helgar sem eru augljósir kostir 

dreifbýlisins umfram Reykjavík. Smári kom með þá hugmynd að það yrði ákvörðun 

hvers kirkjugarðs hvernig lík væri flutt til brennslu. Á að vera sami kostnaður 

greiddur hvar sem viðkomandi er staddur á landinu?Málamiðlun væri að finna út 

ákveðið gjald. Örn benti á að um gæti verið að ræða styrk plús viðbót aðstandenda. 

Fram kom hjá Þórsteini, þegar ræddur var sá möguleiki, að bálstofan í Fossvogi 

kæmi inn og niðurgreiddi flutningskostnað, að tæplega 3% af framlagi ríkisins standi 
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ekki undir byggingu nýrrar bálstofu hvað þá meira.  Magnús lagði til að dreifbýlið 

fengi greitt kistugreftrunargjald þegar bálför væri áformuð og mundi mismunurinn 

ganga upp í flutningskostnað. Bent var á að þá mundi greftrunargjaldið lækka í 

heildina sem því næmi og það væri nú þegar of lágt og ekki yrði samstaða um að 

lækka það enn frekar. 

Jón Halldórsson spurði hvort hægt væri að láta bálstofuna stjórna kostnaði og 

greiðsla kæmi til hennar?  Stjórn KGSÍ mun enn og aftur fjalla um þessi mál og reyna 

að finna sanngjarna lausn á brýnu máli.“ 

 

Stjórn KGSÍ mun ræða á aðalfundinum á Húsavík hvaða möguleikar eru fyrir hendi til 

að létta undir hjá þeim sem þurfa að senda kistur milli landshluta. 

8. Legstaðaskráin gardur.is 

 

Heimasíðan gardur.is er í umsjón og eigu Kirkju-

garðasambands Íslands sem á félagið In Memoriam 

ehf sem er skráður eigandi síðunnar. Heimasíðan er 

í stanslausri þróun og henni tengjast hinir ýmsu 

verkþættir, s.s. bókunarkerfi, verkbeiðnakerfi, 

greiðsluyfirlit o.fl. Eitt af markmiðum félagsins er að skapa almenningi aðgang að 

upplýsingum um legstað látinna manna á Íslandi og jafnframt að veita upplýsingar um 

viðkomandi kirkjugarða, þ.m.t. kort, texta, myndir og teikningar. Þetta markmið hefur 

náðst að hluta og er heimasíðan mikið notuð (90 uppflettingar á dag að jafnaði).   

Skil á jarðsetningarskýrslum eru ekki viðunandi og hefur það verið árviss vinna hjá 

starfsfólki Kirkjugarða Akureyrar að heimsækja Þjóðskrá til að finna upplýsingar um 

látna einstaklinga sem ekki hafa verið skráðir á gardur.is. Áformað er að gera prestum 

skylt að senda inn á www.gardur.is skýrslu um prestþjónustu við útfarir áður en til 

greiðslu kæmi og greiða þeim síðan beint frá KGSÍ. Með því mundu ótilkynntar 

jarðsetningar nær heyra sögunni til.  

Á næstu misserum verður mikil vinna við að uppfæra kort og teikningar af 

kirkjugörðum. Liggja þarf ljóst fyrir hvaða kirkjugarðar greiði fyrir slíka vinnu og 

hverjir ekki.  

4. Stjórn og formaður 

Stjórn og varastjórn voru óbreytt. Á 

aðalfundinum í Hafnarfirði voru endur-

kosnir í stjórn Guðmundur Rafn Sigurðsson 

framkv.stj. Kirkjugarðaráðs, Smári Sigurðs-

son framkvæmdastjóri Kirkjugarða Akur-

eyrar og Þórsteinn Ragnarsson forstjóri 

Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma, sem 

kosinn var formaður. Í varastjórn voru 

endurkosin Indriði Valdimarsson frá Akra-

nesi og Katrín Birna Viðarsdóttir frá 

Ásólfsskála.   

 

 

 

Stjórn KGSÍ á góðri stund eftir aðalfundinn í Hafnarfirði 

http://www.gardur.is/
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Á milli aðalfunda voru haldnir sex stjórnarfundir auk margra óformlegra funda í síma 

og á netinu. Ritnefndarfundir vegna Bautasteins hafa gjarnan verið haldnir í tengslum 

við stjórnarfundi áður en blaðið kemur út á vorin.  

5. Kirkjugarðasamband Íslands og Kirkjugarðaráð  

Kirkjugarðasambands Íslands hefur yfirumsjón með kirkjugörðum landsins. Kirkju-

garðaráð er jafnframt stjórn Kirkjugarðasjóðs sem er jöfnunarsjóður fyrir kirkjugarða 

landsins. Stjórnarformaður KGSÍ er einn af fimm stjórnarmönnum Kirkjugarðaráðs.  

6. Útgáfa Bautasteins - fagrits 

Bautasteinn (fagritið) kom út í maí 2010 og var þar á ferðinni 1. tölublað 15. árgangs.  

Blaðið flytur faglegar greinar af vettvangi kirkjugarðamála og fylgist með því sem er 

efst á baugi í útfarar- og kirkjugarðamálum.   

 

Á slóðinni: http://www.kgsi.is/bautasteinn.html má sjá Bautastein frá upphafi. Bauta-

steinn er að mestu fjármagnaður með auglýsingatekjum og ber sig því að mestu 

rekstrarlega. Vinnslu blaðsins, þ.e.a.s. söfnun auglýsinga og greina, er stýrt frá skrif-

stofu KGRP en sérstakur ritstjóri er ráðinn til að ganga frá blaðinu. Nokkrir stærri 

kirkjugarðar kaupa blaðið og styrkja þannig útgáfu þess. Blaðið kemur út í 1.400 

eintökum og er dreift um allt land til presta, sveitarstjóra, sóknarnefndarformanna, 

alþingismanna og fjölmargra annarra einstaklinga og fyrirtækja. 

 

Bautasteinn - fréttabréf (1. tbl. 10. árg.) kom út í desember 2010 og flutti fréttir af 

vettvangi kirkjugarðamála í lok árs. 

 

Reykjavík, 20. maí 2011, 

 

 

 

http://www.kgsi.is/bautasteinn.html





























