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:

Digitalt møte
Link til møtet sendes ut
til møtedeltakere 27.mai
via Google meet.
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SAK NR: 07/2021 MØTEBOK, INNKALLING OG REFERATSAKER
INNSTILLING:
Møtebok fra møte nr. 02/21 godkjennes
Innkallingen til møte nr. 04/21 godkjennes.
Medlemmer som underskriver møtebok for møte nr. 04/21 tas i møtet.
FØLGENDE SAKER REFERERES:
❖ Nytt om personalet
❖ Møtebok fra KADU
❖ Fellesrådets befaringsmøte 3/21, avlyst på grunn av smittesituasjonen.
❖ Smittevern
❖ Fremdrift prosjekter delfinansiert av RA
❖ Avtale om tilslutning til felles personvern- og informasjonssikkerhetsarbeid
❖ Nytt fra KA. Se www.ka.no
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 08/2021 REVISJONSBERETNING 2020
SAKSBEHANDLERE:
Lisbet Fines/Revisor, Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Vedlagt følger revisors beretning for LKFRs regnskap for 2020. Revisjonsberetningen er uten
merknader.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

Revisors beretning for LKFRs regnskap for 2020 tas til orientering.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 09/2021 RAPPORT 1. TERTIAL 2021
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Tertialrapport er vedlagt sakspapirer. Det er også lagt ved status driftsregnskap, egen oversikt
over budsjettjusteringer i driftsregnskapet og oppdatert investeringsregnskap/-budsjett.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Rapport 1. tertial med budsjettjusteringer godkjennes.
BEHANDLING

I

LKFR:
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SAK NR: 10/2021 EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
På bakgrunn av endret regelverk har KLP varslet at et betydelig beløp tilbakeføres kundene.
Vedlagt følger brev fra KLP, samt en mer detaljert saksutredning.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
På bakgrunn av rådende usikkerhet omkring endringer av regelverket, og konsekvensene av
disse, velger kirkevergen med dette å foreslå at midlene blir stående i KLP inntil videre. Dette
vurderes på nytt i 2025 etter at konsekvensene av det nye regelverket om AFP antas å være
kjent. Alternativt kan det vurderes på nytt på et tidligere tidspunkt dersom de nødvendige
avklaringer kommer på plass tidligere enn forventet, eller den økonomiske situasjonen skulle tilsi
det.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 11/2021 ØKONOMIREGLEMENT LKFR
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Vedlagt følger et forslag til nytt økonomireglement. I all hovedsak er innholdet det samme som
før, men ettersom det kom en ny forskrift fra 1/1-21 er en del av henvisningene endret.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

Det reviderte økonomireglement godkjennes.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 12/2021 ØKONOMIREGLEMENT FOR MENIGHETSRÅDENE I LKFR
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Som følge av at det kom en ny økonomiforskrift fra 1/1-21 har det vært en prosess denne våren
for å revidere menighetsrådenes økonomireglementer. Vedlagt følger de vedtatte reglementene.
De øvrige vil bli fremlagt til godkjenning når de foreligger.
Nytt økonomireglement er vedtatt av, og mottatt fra, følgende MR (vedlagt) pr. 20/5: Lardal,
Tjølling, Østre Halsen, Berg, Hvarnes, Kjose, Larvik, Tanum, Hedrum, Kvelde.
Følgende MR har gitt tilbakemelding om at nytt reglement er vedtatt pr. 20/5: Stavern, Nanset.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

De fremlagte menighetsrådenes reviderte økonomireglementer godkjennes.
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BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 13/2021 RAMMEGRAVER VED TJØLLING KIRKEGÅRD
SAKSBEHANDLERE:
Magne Krossøy Heum/driftsleder gravplass, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Tjølling Menighetsråd har fattet vedtak 37/20 med forslag om endring av de lokale vedtektene
for gravplassene i Larvik kommune §3, slik at rammegraver på Tjølling kirkegård kan tildeles
både som urne- og kistegraver. Saken har vært forelagt statsforvalteren og i vedlagt
saksutredning gjøres en drøfting av handlingsrom for å komme Tjølling menighetsråd i møte på
aktuell problemstilling.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

1. Menighetsrådet ønsker endring av §3 i lokale vedtekter, endringen menighetsrådet
ønsker er i strid med faglig råd fra statsforvalter. Endring av §3 slik menighetsrådet
ønsker kan ikke imøtekommes.
2. For å imøtekomme menighetens bekymring med økende antall ubenyttede graver og
påfølgende manglende vedlikehold, en bekymring også LKFR stiller seg bak, må det
gjøres tiltak som gir økt bruk av rammegravområdet.
Det gjøres endring i praksis med tildeling av nye frie urnegraver, i dag tildeles disse på
gressfelt. Endringen innebærer at disse fra og med 01.01.2022 kun tildeles i
rammegravområdet rundt kirken. Kravet tas med i lokale vedtekter.
I 2020 sto urnegravlegging i Tjølling for 53% av alle gravlegginger, 14 av disse var nye
frigraver, tiltaket vil gi en rask ønsket virkning.
3. De gravstedene som består av heller liggende på terreng eller nyere kantstein, og som lett
kan flyttes midlertidig, gjøres det en registrering av, med sikte på å identifisere disse
gravstedene slik at de kan legges inn i gravplanen som kistegraver. Denne endringen
krever tillegg i §3 lokale vedtekter.
4. Minstemål for kistegraver er 2,4 meter lang x 1,2 meter bred, statsforvalteren er tydelig
på at der hvor gravene er omrammet av eldre rammestein er det lysåpningen som
gjelder. LKFR ønsker å komme menighetsrådet i Tjølling i møte og har derfor lagt opp
til en skånsom overgang fra kiste til urnegraver hvor det i overgangsperioden aksepteres
yttermål, denne praksisen strider med faglige råd og det må derfor søkes statsforvalteren
om tidsbegrenset dispensasjon fra minstemål på kistegraver. Graver som ikke
tilfredsstiller minstemål for kistegraver selv ved måling yttermål, omgjøres fra kiste til
urnegrav ved neste festefornying. Fester av gravsteder som berøres vil bli informert om
endringen pr. brev, se vedlagt forslag til brev som følger saken. Dette må beskrives i
tillegg i §3 lokale vedtekter.
5. For graver på middelaldergrunn som ikke har vært i bruk som kistegrav etter 1945 og
som derfor berøres av automatisk fredning etter kulturminneloven, gjøres det en
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registrering med sikte på å identifisere disse gravene slik at de kan legges inn i
gravplanen. Disse gravene kan bare brukes til urnegraver så sant det kan dokumenters at
de har vært kistegravlegging før 1945.
6. Det lages en verneplan for rammegravområdet i tråd med Tunsberg bispedømmeråds
anbefaling ved godkjenning av lokale vedtekter i 2018 og senere også fulgt opp av
stasforvalteren i 2021.
Forslag tillegg i §3:
På rammefeltet på Tjølling kirkegård tildeles nye graver som urnegraver. Gravsteder som
er festet før 2017 kan fortsatt benyttes som kistegraver. Denne retten kan videreføres
ved fornying av festeavtale. Retten gjelder bare hvis gravene i gravstedet

tilfredsstiller gravferdslovens forskrifts minimumskrav til størrelse på kistegrav
med lysåpning 2,4 meter lang x 1,2 meter bred. Statsforvalteren har gitt
midlertidig dispensasjon for avvik minimumskrav størrelse lysåpning og tillater
at minstemål kan måles utvendig ramme, dispensasjon er gitt til 00.00.0000.
Gravsteder med graver med mindre yttermål enn 2,4 x 1,2 m gjøres om til
urnegraver ved fornying av festeavtale på grav i gravstedet med høyest forfallsår,
unntak gjelder gjenlevende ektefelle eller samboer.
Graver uten eldre rammestein, som er lagt med heller som ligger på terreng eller
nyere kantstein som lett kan flyttes midlertidig, kan fortsatt brukes som
kistegrav.
Graver på middelaldergrunn som berøres av automatisk fredning etter
kulturminneloven og som ikke har vært i bruk som kistegrav etter 1945, kan kun
brukes som urnegrav hvis det kan dokumenters at den har vært i bruk som
kistegrav før 1945.
All tildeling av nye fri urnegraver på Tjølling kirkegård skal kun skje i
rammefeltet.
For rammegravområdet er det ikke tillatt å fjerne gravutstyr som rammesteiner.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 14/2021 ENDELIG GODKJENNING UTVIDELSE AV KVELDE KIRKEGÅRD
SAKSBEHANDLERE:
Magne Krossøy Heum/driftsleder gravplass, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Utvidelse av Kvelde kirkegård har vært i forberedende arbeid over flere år. Grindaker har
utarbeidet prosjektplan som ligger til grunn for endelig godkjenning av prosjektet i LKFR og
reguleringsplan er endelig godkjent. Kommunen jobber videre med grunnerverv og prosessen er
nå kommet så langt at endeling prosjektplan kan behandles, først i fellesrådet, så hos
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Statsforvalteren. Prosjektet er ikke fullfinansiert, derfor vil en gjennomføring av hele prosjektet
være betinget en økt kommunal bevilgning. Viser til vedlagt saksutredning.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

Prosjektplan for utvidelse av Kvelde kirkegård godkjennes og oversendes Statsforvalteren for
endelig godkjenning.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 15/2021 PRESENTASJON AV DIGITALE LØSNINGER I LKFR
SAKSBEHANDLERE:
Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
På forespørsel fra Fellesrådet i møte 04.03.21, var det ønskelig med en gjennomgang av digitale
løsninger for presentasjon av kirkens mange aktiviteter, samt en oversikt over samhandlingslinjer
mellom soknene i denne sammenheng. Kirkevergen gir en presentasjon og orientering i møtet.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

Presentasjonene og orienteringen tas til orientering.
BEHANDLING

I

LKFR:

EVENTUELT
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