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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 15.09.2020 kl. 16:30 

Møtested: Solvangkirken - menighetssalen 

Arkivsak: 19/00377 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf  48999904   eller e-post cf787@kirken.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
Harald Rudland Larsen (Sem menighetsråd) og Anne Gran Bore (Fon Menighetsråd) 
har meldt forfall. Henry Smidsrød og Sissel Frellumstad innkalles til møte. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

44/20 20/00204-3 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

45/20 20/00204-4 Godkjenning av protokoll fra møte 2.6.2020 

Orienteringssaker 

46/20 20/00204-6 Orienteringer og referat 

Saker til behandling 

47/20 20/00205-1 Fordeling av midler tilknyttet Karlsruds legat 

48/20 20/00267-1 Fastsetting av forslag til nye avgifter på gravplassene 2021 

49/20 20/00204-5 Åpen post - saker meldes ved starten av møte til møteleder 

 
Tønsberg, 09.09.2020 
 
 
Petter Holm 
Leder 
 
 
Carsten Furuseth 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00204-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Forslaget er at innkalling og saksliste godkjennes. 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 44/20 15.09.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00204-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 2.6.2020 
 
Vedlegg:  
~ 19_00377-54 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06 233008_1_0 
 

Saksframlegg 
Se vedlagte protokoll fra møte 2.6.2020. Den ble sendt 3.6.2020 til medlemmer som var 
tilstede på dette fellesrådsmøte med frist fredag 5.6 hvis det var noe som måtte rettes. Ingen 
innvendinger kom. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte protokoll fra møte 2.6.2020 godkjennes. 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 45/20 15.09.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.06.2020 kl. 16:30 
Møtested: Solvangkirken 
Arkivsak: 19/00377 
  
Til stede:  Petter Holm (Tønsberg domkirke menighetsråd), Thorvald 

Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre 
Slagen menighetsråd), Elin-Merete Fortuck (Slagen 
menighetsråd), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Anne 
Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal 
menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Marta 
Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg 
kommune), Carsten Furuseth (Tønsberg kirkelige fellesråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Henry Smidsrød (Sem menighetsråd) for Harald Rudland Larsen 

  
Forfall:   
  
Andre: Per Astrup Andreassen 
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

35/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.4.2020 2 

Saker til behandling 

36/20 
Godkjenning av endret årsregnskap og årsmelding 2019 for 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

3 

37/20 Regnskaps- og budsjettrapport driftsregnskap pr. 1.tertial 2020 3 

38/20 
Søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune om 
tildeling av tomt på Revetal 

4 

39/20 

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 
2021-33 – Forslag til 
planprogram og planstrategi sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 

4 

40/20 
Forberedelse Generalforsamling 2020 Tønsbergkirkenes 
barnehager AS- valg av valgkomité 

7 
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41/20 
Forslag kandidater til KAs landsråd 2021-2025 og info om regionalt 
kontaktmøte 24.11.2020 

7 

42/20 Åpen post - saker meldes ved starten av møtet 8 

Orienteringssaker 

43/20 Orienteringer og referat 8 

Eventuelt 

   
Sted, 09.09.2020 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 34/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Godkjenning av protokoll 

35/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.4.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 35/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte protokoll fra møte 21.4.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 
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Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte protokoll fra møte 21.4.2020 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Saker til behandling 

36/20 Godkjenning av endret årsregnskap og årsmelding 2019 for 
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 36/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Årsregnskapene for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene 
godkjennes. Den nye årsmeldingen som er vedlagt godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Årsregnskapene for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene 
godkjennes. Den nye årsmeldingen som er vedlagt godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 

37/20 Regnskaps- og budsjettrapport driftsregnskap pr. 1.tertial 
2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte regnskapsrapport for driftsregnskap pr. 30.4.2020 pr. slik den fremkommer i 
vedleggene godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte regnskapsrapport for driftsregnskap pr. 30.4.2020 pr. slik den fremkommer i 
vedleggene godkjennes. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

38/20 Søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune om 
tildeling av tomt på Revetal 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 38/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd stiller seg bak ønske fra Våle menighetsråd om at det 
tildeles en tomt på Revetal for fremtidig bygging av et menighetssenter. Søknad til 
kommuneplanutvalget i Tønsberg sendes fra Tønsberg kirkelige fellesråd. En slik 
søknad medfører ikke at Fellesrådet er økonomisk ansvarlig for dette prosjektet. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Det fremlagte forslaget fra kirkevergen ble trukket og nytt forslag til vedtak ble 
foreslått av Thorvald Hillestad: 
Tønsberg kirkelige fellesråd stiller seg positiv til en søknad til kommuneplanutvalget 
fra menighetsrådene i tidligere Re kommune om avsetting av et konkret område i 
Revetal sentrum i arealplanen. Tomten tenkes benyttet til bygging av et fremtidig 
menighetssenter. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd stiller seg positiv til en søknad til kommuneplanutvalget 
fra menighetsrådene i tidligere Re kommune om avsetting av et konkret område i 
Revetal sentrum i arealplanen. Tomten tenkes benyttet til bygging av et fremtidig 
menighetssenter. 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

39/20 Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel 2021-33 – Forslag til 
planprogram og planstrategi sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 39/20 
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Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd oversender følgende uttalelse og innspill til Tønsberg kommunes 
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel (se hele forslaget til vedtak i innkallingen til 
møtet). 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Marta Botne kom med et forslag om å endre siste avsnitt i pkt. 5.6. Dette er gjort 
iendelig vedtak slik det fremkommer under. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd oversender følgende uttalelse og innspill til Tønsberg kommunes 
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel: 
Tønsberg kirkelige fellesråd takker for muligheten til å komme med innspill til det framlagte 
forslaget til kommunal planstrategi for Tønsberg i perioden 2020-2024.  
Kirkelig fellesråd er tett på alle kirkesokn i hele kommunen, og vi ønsker være en bidragsyter 
til å realisere Tønsberg kommunes målsettinger i samfunnsplanleggingen. 
Vi er glad for at FNs bærekraftsmål er godt integrert i forslaget til planstrategi. 
Vi vil påpeke at proposisjonen (Prop 130L 2018-2019) til den nylig vedtatte loven om tros- og 
livssynssamfunn legger noen viktige premisser for tros- og livssynssamfunnenes bidrag til en 
positiv samfunnsutvikling i lokalmiljøet. I innledning heter det:  
 

1. «Religion og tro gir mennesker mening i tilværelsen og et fundament og en ramme 

rundt livet og setter preg på samfunnet.»… 

 
2. «For det første bygger tros- og livssynssamfunnene fellesskap som kultur- og 

verdibærere.» 

 
3. «For det andre bygger tros- og livssynssamfunnene naturlige fellesskap og 

velferdssamfunn nedenfra.» 

 
4. «For det tredje kan tros- og livssynssamfunnene bygge fellesskap ved å motvirke 

polarisering og konflikt.» 

 
5. «Religion og tro skal ikke usynliggjøres, men heller gis muligheter og vilkår til å bidra 

som kulturbærere, sosiale entreprenører og samfunnsbyggere.» 

 
5.2 Å vokse opp i Tønsberg 
Nytt planbehov 2020-2024 
Tilføyelse: Mulighet for samarbeid og samskaping med tros- og livssynssamfunn og frivillige 
organisasjoner kartlegges for å styrke nettverket for barn og unge.  
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5.3. Folkehelse 
God folkehelse bygges i vesentlig grad i alle andre sektorer enn helsevesenet.  
Mening, mestring og inkluderende fellesskap er en del av dette. Kirken og de øvrige 
trossamfunnene kan være viktige samarbeidspartnere i alle aldersgrupper 
 
5.4 Tønsberg en levende by – levende bygder 
I plandokumentet står det at det er behov for å opprettholde og videreutvikle nye 
opplevelser. I 2019 ble den nye pilgrimsleden (Tunsbergleden) som går gjennom byen åpnet 
og vil mener at dette er noe kommunen må bygge videre på og ta med i sitt videre 
planarbeid. Dette vil også føre til at folk ser på byen som noe mer enn et handelssenter. Med 
økte ressurser kunne man holde kirker mer åpne om sommeren. I mange land er det 
nettopp kirkene som er turistmagneten. Vi har flotte og spennende kirkebygg i Tønsberg.  
 
5.6 Kultur og friluftsliv 
Tønsberg kommune har et stort mangfold av kirker. 14 kirkebygg, som i alder spenner fra 
mellom ca. 850 år til snaut 20 år, hvor noen er blant kommunens, men også landets fremste 
kulturskatter.  

Fire av kirkene er middelalderkirker som er vernet etter de strengeste verneregler hos 
Riksantikvaren fordi de er nasjonale kulturskatter. Det gjelder Sem, Våle, Ramnes og Fon 
kirker. Dette er kulturskatter som forteller ikke bare om nærmere tusen års kristendom, men 
tusen års byggeskikk, kunsthistorie, håndverks- og sosialhistorie. 

Kommunens middelalderkirker må også være en del av den kommende kommunedelplan for 
kulturminner.  
Kirkene i Tønsberg er ikke bare forsamlingslokaler for menighetene i den norske kirke, de er 
også rammen for en uendelig rekke av kulturarrangement gjennom hele året. Disse vil være 
med å styrke Tønsberg kommune som middelalderby.  
Det er mye historie på gravplassene og særlig Tønsberg gamle kirkegård som ligger midt i 
byen med sine historiske graver er et spennende sted å besøke. Her er det muligheter for å 
lage historiske vandringer med QR koder der både innbyggere og turister kan få en rolig 
stund. Forslag til vedtak 
Tønsberg var et viktig pilegrimsmål i middelalderen og pilegrimstradisjonen er levendegjort 
gjennom et bredt engasjement, også lokalt. Pilegrimsperspektivet hører naturlig hjemme i 
Tønsberg kommunens satsning på markering av middelalderhistorie. Samarbeid mellom det 
offentlige, kirke og kultur vil gi god synergi i det videre arbeidet med å utvikle Tunsbergleden 
som kilde til natur og kulturopplevelser av personlig og åndelig art. 
 
6.3. Grunnleggende behov for trygghet, MENING og tilknytning  
Innbyggerne er kommunens viktigste positive ressurs i arbeidet med å skape trygghet og 
tilhørighet .  
- Vi foreslår at også ordet MENING legges inn i overskriften i 6.3. Å oppleve at livet er 
meningsfullt er en viktig subjektiv faktor som er av stor betydning for folkehelsen.  
De ovennevnte punktene fra Prop.130L (2018-2019) gir en bred begrunnelse for hvorfor 
tros- og livssynssamfunnene aktivt bør involveres i dette arbeidet. 
 
6.5. Mindre økonomisk handlingsrom i off sektor 
Når de økonomiske rammene strammes inn er det viktigere enn noen gang at samskaping 
settes på dagsorden for å løse essensielle oppgaver på en best mulig måte.  
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Vi har i det ovennevnte vektlagt at på mange tjenesteområder vil et godt og nært samarbeid 
med kirken og øvrige tros- og livssynssamfunn være et gode. Det samme gjelder selvsagt 
frivillige organisasjoner. Slikt samarbeid kan øke kostnadseffektiviteten.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

 

40/20 Forberedelse Generalforsamling 2020 Tønsbergkirkenes 
barnehager AS- valg av valgkomité 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 40/20 

 
Forslag til vedtak 
 
NN og NN velges til valgkomiteen for valg av nye styremedlemmer til 
Tønsbergkirkenes barnehager AS på generalforsamlingen 15.9.2020 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Fellesrådet er positiv til å ha generalforsamling pr. e-post/ fjernmøte før 
15.september hvis det blir nødvendig. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Petter Holm og Carsten Furuseth velges til valgkomiteen for valg av nye 
styremedlemmer til Tønsbergkirkenes barnehager AS på generalforsamlingen 
15.9.2020. 
Enstemmig vedtatt 

 

 

 

41/20 Forslag kandidater til KAs landsråd 2021-2025 og info om 
regionalt kontaktmøte 24.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 41/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd foreslår disse kandidatene og oversender de til 
nominasjonskomiteen: 
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Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  
Tønsberg kirkelige fellesråd foreslår disse kandidatene og oversender de til 
nominasjonskomiteen: 
Kandidater kan foreslås frem til medio august 2020. Navn på disse sendes 
kirkevergen. 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

42/20 Åpen post - saker meldes ved starten av møtet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 42/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen saker ble tatt opp under åpen post. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen forslag til vedtak. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

43/20 Orienteringer og referat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 43/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Intet vedtak skal fattes. 
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Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020: 

 
Møtebehandling 

I starten av møtet hadde vi besøk av diakon Ole Hafell som jobber med 
ungdomsdiakoni og sorgarbeid på de videregående skolene i Larvik, Sandefjord og 
Tønsberg. Han fortalte om sitt arbeid og om de treffpunktene han har fått på de 
videregående skolene. Det viser seg at ungdommer fra 15-16+ ikke deltar i 
sorggrupper, og det er derfor viktig at vi reiser ut dit de er. Stillingen er finansiert med 
midler fra Tunsberg Bispedømme og fra fellesrådet. I 2019 fikk vi også tilskudd fra 
gamle Vestfold fylkeskommune, noe som vi ikke fikk i 2020. Dette betyr at stillingen 
mangler midler for å være 100% finansiert. Ole nevnte samarbeid med Blå kors og 
Leve Vestfold som mulige samarbeidspartnere. Det ble også nevnt at kanskje Agder 
og Telemark Bispedømme kunne være en bidragsyter hvis arbeidet utvides til også å 
gjelde videregående skoler i Telemark. Det ble oppfordret til å ha et møte med 
ledelsen i Tunsberg Bispedømme hvor ytterligere finansiering kunne drøftes. Ole og 
kirkeverge Carsten Furuseth skal ha et slikt møte. 
 
Flere av medlemmene uttrykte ønske om et felles kurs vedrørende 
innsamlingsarbeid/ givertjeneste i menigheten. Marta Botne tar et initiativ i prostiet 
der målet er å samle menighetsrådene for å snakke om givertjeneste og 
innsamlingsarbeid. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Intet vedtak skal fattes. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00204-6 Ugradert   

 
 

 
 
 

Orienteringer og referat 
 
Vedlegg:  
Sagabyen Tønsberg 1150 år 
 

Saksframlegg 
1. Personalnytt 

 Kantor i Våle, Ramnes, Fon, Vivestad og Undrumsdal sokn er tilsatt og startet 
1.september. 

 Diakoniarbeider/ menighetsleder i Våle, Ramnes, Fon, Vivestad og Undrumsdal sokn 
og Revetal menighet er tilsatt og starter 1.11.2020  

 Domkantor II i Domkirken Nina T. Karlsen har sagt opp sin stilling og slutter 
30.11.2020. Hun har redusert stilling (20%) fra 1.9-30.11. Stillingen er lyst ut. 

 Kantor Svein Erik Tandberg i Slagen sokn går av med alderspensjon 31.12.2020. Vi 
har startet arbeidet for å finne hans etterfølger. 

 Bydiakon i Domkirken menighet Tonie Steffensen startet 1.8.2020 i sin nye jobb. 

 Prosten orienterer om presteansettelser 
2. Korona og oppstart av kirkelige aktiviteter høsten 2020. 

 Ny telling av antall plasser i hver kirke  

 Konserter i våre bygg 
3. Kirkebygg 

 Status så langt for Vivestad kirke 

 Husøy kirke – nytt tak mot sør er ferdig (otta skifer) 

 Nytt flomlys rundt Domkirken – status 

 Nytt kjøkken/ rehabilitering av underetasjen Vear arbeidskirke 

 Velle utvikling AS som eier Sigridløkka barnehage sa opp leieavtalen de hadde i 
underetasjen i Vear arbeidskirke pr. 30.6.2020. Menigheten disponerer nå lokalene 
hele uken. Vil si litt om prosessen fram til dette på møtet. 

4. Gravplass 

 SOSI kart på alle gravplasser i kommunen  er nå ferdig. Per Astrup Andreassen vil 
vise bilder fra dette arbeidet og hva vi nå kan bruke dette til. 

 Nytt om Tønsberg kirkelige fellesråd som gravplassmyndighet. Egen hjemmeside og 
eget telefonnummer. 

 Drenering Sem kirkegård er lyst ut på Doffin. 
5. Administrative systemer 

 Har opprettet eDialog som er en sikker måte å sende sensitive personopplysninger til 
fellesrådet på. På vår hjemmeside kirken.no/tonsberg er det nå øverst oppe til 
venstre en lenke man kan klikke på for å gjøre dette. Brev kommer da til Tønsberg 
kirkelige fellesråd via Altinn portalen. 
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 Vi jobber også med å få på plass SvarUt funksjonen også som gjør at vi sender 

f.eks. festebrev til festere via denne funksjonen. Det kommer da til en sikker 
postkasse eller til personens Altinn portal. Hvis man ikke åpner brevet i Altinn vil det 
bli trykket et fysisk brev som sendes hjem til festeren. På denne måten kan vi spare 
porto og vi er sikrere på at brev kommer fram. Det samme systemet kan brukes for 
alle utsendelser i vår virksomhet. 

 Valgt ny leverandør av lovpålagte yrkesskadeforsikring. Etter innhenting av 2 tilbud 
ble KLP Forsikring valgt som vår nye leverandør av lovpålagte forsikringer. Dette trer 
i kraft 1.10.2020. 

6. Annet 

 Sagabyen Tønsberg 1150 år 2021 
 

Forslag til vedtak 
Det skal ikke fattes vedtak her. 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 162 20/00205-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Fordeling av midler tilknyttet Karlsruds legat 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Overformynderiet i Re overdro i 2009 Karlsrud legat til Re kirkelige fellesråd. Legatet var 
opprettet i 1963 med bakgrunn i Dina Karslruds testamente. Overformynderiet mente at det 
var mer riktig at legatet skulle forvaltes av fellesrådet. Fram til da hadde fellesrådet sendt 
faktura på stell av gravstedet til Overformynderiet. Legatkapitalen var på kr.  25 000,- og 
hadde da gitt en avkastning slik at beholdningen i 2009 var på kr. 186 019,31. Beløpet ble 
overført til Re kirkelige fellesråd etter saksbehandling i fellesrådet 15.9.2009. 
I testamentet er det satt opp tre områder til fordeling av midlene: 
1. Stell av gravene til Hella Lovise, Inga og Dina Karlsrud. 
2. Forskjønnelse og vedlikehold av Våle kirkegård. 
3. Forskjønnelse av Våle kirke.  
Videre het det at det Våle menighetsråd skulle bestyre legatet. Da testamentet ble skrevet var det 
naturlig at disse tre områdene lå under menighetsrådet. I dag er dette fellesrådets ansvarsområde 
og det er naturlig at fellesrådet disponerer midlene. Advokat Ole Søby ble i 2009 konsultert i saken. 
Etter Søbys erfaring med denne type testamentariske gaver, der forutsetningene er endret p.g.a. av 
lovendring, mente han det i denne saken var naturlig at fellesrådet, som ifølge Kirkeloven er satt til 
disse forvaltningsoppgavene, ble rette instans til å forvalte midlene. 
Re kirkelige fellesråd vedtok derfor i 2009 å sette av kr. 100 000,- til vedlikehold av gravstedet og 
belaste legatet med årlig festeavgift. Resterende beløp ble delt likt mellom forskjønnelse av Våle 
kirkegård og Våle menighets innkjøp av kirketekstiler. 
Karlsrud gravstedet er blant gravene som i sin tid ble vernet etter råd fra kirkegårdskonsulenten i 
Kultur og kirkedepartementet. Re kirkelige fellesråd har gjennom vedtak besluttet å verne 
gravstedet. Dette er en av de få rammegravene som er igjen på Våle gravplass. 
Siden det ikke er noen fester for dette gravstedet er det ikke naturlig å belaste gravlegatet med 
festeavgift. Gravstedet, som ble restaurert i 2011, er i god forfatning, og er beplantet slik det var 
originalt, og krever minimalt vedlikehold. Vedlikehold er foreslått satt til kr. 100 pr. år, som skal sikre 
ettersyn, i tillegg til vanning og luking dersom det er nødvendig. 
I dag er legatkapitalen på kr. 89 102,-. Siden det ikke er store kostnader ved vedlikehold av 
gravstedet foreslås det at midlene også kan benyttes til de andre formålene i det opprinnelige 
testamentet. Det foreslås derfor at kr. 19 102,- blir værende igjen i Karlsruds gravlegat til årlig og 
framtidig vedlikehold. Kr. 70 000,- fordeles likt på forskjønnelse av Våle kirkegård og Våle 
menighetsråd til inventar i kirken etter vedtak fra menighetsrådet. 
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Forslag til vedtak 
Midlene satt av til vedlikehold av Karlsrud gravsted i Våle, totalt kr. 89 102,-, fordeles med kr. 
19 102,- til framtidig vedlikehold av Karlsrud gravsted, kr. 35 000,- til forskjønnelse av Våle kirkegård 
og kr. 35 000,- til disposisjon for Våle menighetsråd til inventar i Våle kirke. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



48/20 Fastsetting av forslag til nye avgifter på gravplassene 2021 - 20/00267-1 Fastsetting av forslag til nye avgifter på gravplassene 2021 : Fastsetting av forslag til nye avgifter på gravplassene 2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 154 20/00267-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Fastsetting av forslag til nye avgifter på gravplassene 2021 
 
Vedlegg:  
Endringer i gravferdsloven fra 2021 
 

Saksframlegg 
I den nåværende Gravferdsloven §  21 står det: «Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon 
og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet». I 2019 var Kirkelig 
fellesnemnd som foreslo priser for kommunestyret i nye Tønsberg kommune.  
Fra 1.1.2021 kommer det en rekke nye bestemmelser og loven har fått nytt kortnavn: 
Gravplassloven. Vedlagt denne saken er en orientering om Endringer i gravferdsloven fra 
2021 (Barne- og familiedepartementet). 
En ny sak er at kommunen også skal fastsette avgifter for bruk av anonym Minnelund og 
navnet Minnelund etter forslag fra gravplassmyndigheten. Pr. d.d. er det Tønsberg kirkelige 
fellesråd som er gravplassmyndighet i kommunen. Som dere ser av orienteringen fra 
departementet så kan nå kommunen ta over ansvaret og være lokal gravplassmyndighet 
hvis de ønsker det. Jeg har ikke fått noen signaler fra Tønsberg kommune at de ønsker 
dette pr. d.d.  Derfor er Tønsberg kirkelige fellesråd inntil annet er bestemt 
gravplassmyndighet og forslag til avgifter skal da komme fra fellesrådet. 
 
I denne saken behandles kun avgifter som skal vedtas av Tønsberg kommune. Fellesrådets 
øvrige tjenester knyttet til gravstell, betaling for utenbysboende osv. vil bli behandlet i en 
senere sak i høst. Det er viktig at forslaget kommer tidsnok til kommunen slik at de kan få 
dette inn i sitt budsjettarbeid. 
 
Før sommeren hadde vi et møte (Per Astrup Andreassen og Carsten Furuseth) med 
kommunen (kommunalsjef Unni Bu) der vi drøftet hvilke ytterlige innsparingstiltak Tønsberg 
kirkelige fellesråd hadde i tillegg til det allerede vedtatt kuttet på 2%. Vi mente at det ville 
være vanskelig å spare mer uten at kirkens aktiviteter ville bli rasert. Vi så på de avgiftene 
som fellesrådet krever inn og foreslo under møtet at Tønsberg kirkelige fellesråd kunne 
forslå å øke kremasjonsavgiften til 50% av den til enhver tid gjeldende pris en kremasjon 
koster. For 2021 er det varslet at en kremasjon vil koste 7300,- pr. stykk. Egenandelen vil da 
bli 3650,- (1891,- i dag). Dette vil gi Tønsberg kirkelige fellesråd en økt inntekt på ca. 
350 000,- kroner. I budsjettforslaget fra administrasjonen for 2021 legges det opp til kutt på 
overføring til fellesrådet på 350 000,-. Disse to tallene henger sammen. Hvis ikke fellesrådet 
vil vedta et forslag som inneholder denne økningen vil det gå utover stell og drift av 
gravplassene i kommunen. Dette er ikke ønskelig sett fra kirkevergen. 
 
Under er et oppsett som viser avgifter i alle kommuner i Vestfold. 
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 I forslaget under er det foreslått å ta avgift for navnet Minnelund som ligger på dagens pris 
+ økning for KPI (konsumprisindeks), men ikke avgift for anonym Minnelund. På anonym 
Minnelund settes ned urner der enkelte avdøde ikke hadde familie, og det er heller ikke 
mulig å feste grav videre etter 20 år. Dette tilbudet mener saksbehandler at vi ikke skal 
foreslå avgiftsbelagt. På navnet Minnelund leverer vi gode skilt med navn og symboler og vi 
steller felles minnesmerke. Videre er det mulig for fester å feste gravstedet videre etter at de 
20 første årene som er frigravperioden er over.  
 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd foreslår følgende avgifter som sendes videre til Tønsberg 
kommune for endelig vedtak. Foreslår å øke avgiftene merket med * med KPI juli-juli 
(tjenester) 2,7%. 
  

Avgiftstype Forslag 2021 2020 

Kremasjonsavgift – egenandel 3650,- 1891,- 

Avdøde hadde bostedsadresse i 
kommunen – frigrav i 20 år (ved uttak 
av ny grav) 

0,- 0,- 

Kistegrav pr. år (Avdøde bosatt utenfor 
kommunen: Ikke frigrav 

388,- * 378,- 

Kistegrav pr. år etter 20 år (videre feste) 388,-* 378,- 

Urnegrav i urnefelt (for urner nedsatt på 
kistefelt gjelder satser som kistegrav) 

228,-* 222,- 

Avgift for bruk av anonym Minnelund 
(ny i 2021) 

0,- 0 

Avgift for bruk av Navnet Minnelund (ny 
i 2021) 

4621,-* 4500,- 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00204-5 Ugradert   

 
 

 
 
 

Åpen post - saker meldes ved starten av møte til møteleder 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Her kan du ta opp saker som ikke står på sakskartet. Meldes ved starten av møte til 
møteleder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 49/20 15.09.2020 


	Tønsberg kirkelige fellesråd (15.09.2020)
	Møteinnkalling
	Saksliste Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020

	Godkjenning av innkalling og saksliste
	44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

	Godkjenning av protokoll
	45/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.6.2020
	~ 19_00377-54 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06 233008_1_0


	Orienteringssaker
	46/20 Orienteringer og referat
	Sagabyen Tønsberg 1150 år


	Saker til behandling
	47/20 Fordeling av midler tilknyttet Karlsruds legat
	48/20 Fastsetting av forslag til nye avgifter på gravplassene 2021
	Endringer i gravferdsloven fra 2021

	49/20 Åpen post - saker meldes ved starten av møte til møteleder


