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:

Østre Halsen kirke,
menighetssalen

Dato:

23.sept. 2021

Tidsramme:

18.00 – 21.00

Saksliste nr.:

05/2021
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EVENTUELT

Larvik, 16.09.21
Geir Bårnes - Leder

Sigrid Kobro Stensrød - Kirkeverge

(Sign.)
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SAK NR: 16/2021 MØTEBOK, INNKALLING OG REFERATSAKER
INNSTILLING:
Møtebok fra møte nr. 05/21 godkjennes
Innkallingen til møte nr. 05/21 godkjennes.
Medlemmer som underskriver møtebok for møte nr. 05/21 tas i møtet.
FØLGENDE SAKER REFERERES:
❖ Nytt om personalet
❖ Møtebok fra KADU
❖ Smittevern
❖ Høringsuttalelser
❖ Lagring av gjenbrukssteiner på gravplass
❖ Nytt fra KA. Se www.ka.no
BEHANDLING

I

LKF:

SAK NR: 17/2021 RAPPORT 2. TERTIAL 2021 MED BUDSJETTREGULERING
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Rapport 2.tertial vedlagt sakspapirer.
Detaljert drifts- og investeringsregnskap med forslag til budsjettregulering er også vedlagt.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Rapport 2.tertial og budsjettreguleringer godkjennes, tertialrapporten oversendes Larvik
kommune.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 18/2021 HANDLINGSPLAN 2022-2025
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Handlingsplan for LKFR rulleres hvert år og er Fellesrådets innspill til Larvik kommunes
strategiplan. Se vedlagt forslag til Handlingsplan LKFR for 2022-2025.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Handlingsplan 2022 – 2025 for LKFR godkjennes, og oversendes Larvik kommune.
BEHANDLING

I

LKFR:
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SAK NR: 19/2021 BETALINGSSATSER 2022 – FORELØPIG FORSLAG
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
LKFRs ansvar for fastsetting av betalingssatser er hjemlet i:
Gravplassloven:
§ 21. Vedtekter og avgifter.
2. ledd: Avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av
grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.
Trossamfunnsloven:
§ 15. Kirkebygg.
Kirkebyggene er soknets eiendom med mindre noe annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Kirkemøtet gir regler om
krav til kirkebygg, forvaltning av kirkebygg og tilhørende fond, kirkebyggenes inventar og utstyr, og om bruk av
kirkebygg, herunder betaling for bruk.
Øvrige betalingssatser er for å kompensere LKFRs utgifter til ikke-lovpålagte tjenester.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Det foreslås at alle priser som vanlig justeres med kommunal deflator rundet opp til nærmeste
hele tikrone. Økning i kremasjonsavgiften økes imidlertid med den økningen Vestfold
Krematorium vedtar, ettersom denne økningen belastes pårørende i sin helhet. Kirkevergen
kommer tilbake med en detaljert prisoversikt i neste møte når kommunal deflator og prisøkning
fra krematoriet er fastsatt.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 20/2021 UTSATT SAK 13/21 RAMMEGRAVER VED TJØLLING KIRKEGÅRD
SAKSBEHANDLERE:
Magne Krossøy Heum/driftsleder gravplass, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge,
Andreas Berg/ saksordfører
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. Se egen saksutredning med vedlegg.
KIRKEVERGENS INNSTIL LING:

Dagens gjeldende praksis for bruk av rammegravfeltet på Tjølling kirkegård videreføres med
følgende presisering:
• Nye graver (graver som er blitt ledige) tildeles som urnegraver.
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•

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 2,4 meter
lang x 1,2 meter bred, målt inklusiv ramme. Dette unntaket gjelder for gjenlevende
ektefelle / samboer.

•

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 lokale vedtekter.

Menighetsrådet ønsker endring av §3 i lokale vedtekter, endringen menighetsrådet ønsker er i
strid med faglig råd fra statsforvalter og gjeldende gravplassforskrift. Endring av §3 slik
menighetsrådet ønsker kan ikke imøtekommes.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 21/2021 UTSATT SAK 15/21 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:

Presentasjonen og orienteringen tas til orientering.
BEHANDLING

I

LKFR:

EVENTUELT

LKFR MØTE - Innkalling 23.09.21

4

