Larvik kirkelige fellesråd
Møteinnkalling
Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel.
Kirkevergen sørger for innkalling av varamedlemmene.
Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 98 23 13 05 el.
sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no
Forfallsgrunn oppgis.
Møtested:

Romberggata 4,
Møterom Brunlanes

Dato:

17. oktober 2019

Tidsramme:

18.00 – 21.00

Saksliste nr.:

06/2019
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SAK NR: 24/2019 MØTEBOK, INNKALLING OG REFERATSAKER
INNSTILLING:
Møtebok fra møte nr. 05/19 godkjennes.
Innkallingen til møte nr. 06/19 godkjennes.
Medlemmer som underskriver møtebok tas i møtet.
FØLGENDE SAKER REFERERES:
❖ Nytt om personalet
❖ Møtebok fra KADU
❖ Status fra møte med kommunal administrasjon.
❖ Drifts- og investeringsregnskap samt oversikt over utgifter til kirkevedlikehold pr. 30/9 er
vedlagt.
❖ Nytt fra KA. Se www.ka.no
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 25/2019 BETALINGSSATSER 2020
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/kirkeverge
S A K S O P P LY S N I N G E R :
LKFRs ansvar for fastsetting av betalingssatser er hjemlet i:
Gravferdsloven:
§ 21. Vedtekter og avgifter.
..Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.
Kirkeloven:

§ 20. Betaling for bruk av kirken m.v.
For benyttelse av kirken til gudstjeneste eller annen oppbyggelse tas det ikke betaling. Det samme gjelder
kirkelige handlinger som utføres i forbindelse med en gudstjeneste.
For benyttelse til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste kan kirkelig fellesråd kreve
betaling etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet.
Øvrige betalingssatser er foreslått for å kompensere LKFRs utgifter til ikke-lovpålagte tjenester.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Vedlagt forslag til priser for 2020. Alle priser er i utgangspunktet økt med kommunal deflator –
2,8% - og rundet opp til nærmeste hele tikrone. Kremasjonsavgiften er imidlertid økt med kr.
200 fra Vestfold Krematorium. Denne økningen belastes i sin helhet pårørende. Vedrørende
priser på gjenbruk av gravminner foreslås det at prisene nå differensieres og endres i tråd med
generell prisjustering. I tillegg tilkommer det ny prisgruppe 12 for gravminner med ornament.
BEHANDLING

I

LKFR:
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SAK NR: 25/2019
SAKSBEHANDLERE:
Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Tunsberg bispedømmeråd gjorde følgende vedtak i sitt møte 19.09.2019 i sak 43/19: Navn
på kirken i Stavern;
«Tunsberg bispedømmeråd ønsker å ta opp saken om navn på kirken i Stavern. Før saken
fremmes i bispedømmerådet må det innhentes uttalelse fra navnekonsulent-tjenesten og
denne må forelegges Stavern menighetsråd, Larvik kirkelige fellesråd, prosten i Larvik og
Larvik kommune som får mulighet til å avgi uttalelse i saken. Tunsberg bispedømmeråd vil
prioritere dette arbeidet.»
Tunsberg bispedømmeråd har mottatt uttalelser fra navnekonsulenttjenesten (Språkrådet)
som herved sendes til de berørte parter til uttalelse; Stavern menighetsråd, Larvik kirkelige
fellesråd, prosten i Larvik og Larvik kommune.
Vi ber om at dere sender en uttalelse som reaksjon på navnekonsulenttjenestens
(Språkrådets) uttalelse og anbefaling.
Da saken om navn på kirken i Stavern skal behandles av Tunsberg bispedømmeråd i
begynnelsen av desember, ber vi om at deres uttalelse er oss i hende INNEN 15.11.2019.
Det følger to vedlegg til saken; Språkrådets uttalelse og kirkevegens forslag til uttalelse til
saken.

KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Kirkevergen innstiller på å støtte Språkrådets konklusjon om å bruke Stavern kirke som navn på
kirken i Stavern.
BEHANDLING

I

LKFR:

EVENTUELT:
.
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