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Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 15.09.2020 kl. 16:30 
Møtested: Solvangkirken - menighetssalen 
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), Kari Frey 
Stokke (Vivestad menighetsråd), Marta Botne (Domprosten i 
Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg kommune) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Henry Smidsrød (Sem menighetsråd) for Harald Rudland Larsen, 
Berit Therese Bruserud (Undrumsdal menighetsråd) for Anastasi 
Zannas 

  
Forfall:  Anne Gran Bore (Fon menighetsråd) 
  
Andre: Per Astrup Andreassen 
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020 44/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

[Lagre vedtak]  

 
Godkjenning av protokoll 

45/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.6.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020 45/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte protokoll fra møte 2.6.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte protokoll fra møte 2.6.2020 godkjennes. 
 

[Lagre vedtak]  

 
Orienteringssaker 

46/20 Orienteringer og referat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020 46/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Det skal ikke fattes vedtak her. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Domprost Marta orienterte om et stort konfirmantkull i soknene i gamle Re kommune. 
77 har meldt seg på. 
Lars Torjus Ljosland er tilsatt som kapellan 2 i Søndre Slagen sokn. Han har vært 
vikar siden juli 2019 i samme sokn. 
 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Det skal ikke fattes vedtak her. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 



 4  

Saker til behandling 

47/20 Fordeling av midler tilknyttet Karlsruds legat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020 47/20 

 
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. 

 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds 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. 

 

[Lagre vedtak]  

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020 48/20 

 
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,- 
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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,- 

 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020: 

Møtebehandling 

I denne saken kom det et forslag fra Thorvald Hillestad om å øke festeavgiften for 
urnegraver til samme nivå som for kistegraver. Det vil si fra 228,- pr. grav pr. år til 
388,- pr. grav pr. år. Det vanlige i andre kommuner er at det er samme festeavgift for 
begge typer graver. 
 
 
Votering 

Forslaget fra Thorvald Hillestad ble tatt inn i vedtaket og forslag til vedtak med denne 
endringen ble enstemmig vedtatt. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds 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) 

388,- 222,- 

Avgift for bruk av anonym Minnelund 
(ny i 2021) 

0,- 0 

Avgift for bruk av Navnet Minnelund 
(ny i 2021) 

4621,-* 4500,- 
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[Lagre vedtak]  

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020 49/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 15.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen saker ble meldt inn. 
 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen forslag til vedtak. 
 

[Lagre vedtak]  


