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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 03.03.2020 kl. 16:30 

Møtested: Storgt. 52 Tønsberg 

Arkivsak: 19/00377 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf     4899 9904     eller e-post 
cf787@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. Marta Botne har meldt forfall og hennes vara innkalles. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

14/20 20/00079-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til behandling 

15/20 20/00079-2 Godkjenning av protokoll fra møte 21.1.2020 

16/20 20/00077-1 
Godkjenne årsregnskap og årsrapport 2019 for Re kirkelige 
fellesråd 

17/20 20/00073-2 
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for 
Tønsberg kirkelige fellesråd. 

18/20 20/00013-3 
Tilskudd 2020 til menighetsrådene i Vivestad, Fon, 
Undrumsdal, Våle, Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg 
domkirke og Søndre Slagen. 

19/20 20/00078-1 
Forslag til møtegodtgjørelse og lederhonorar for 
medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd 

20/20 20/00074-1 
Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige 
fellesråd 

21/20 20/00021-2 Investeringsbudsjett for bygg og gravplass 2020 

22/20 20/00076-1 
Oppnevnelse av medlemmer til Partssammensatt utvalg 
(PSU) 

23/20 20/00075-1 
Oppnevning av styremedlem og varamedlem til Gunhild og 
Kåre Skarrebos stiftelse 

24/20 19/00377-37 Åpen post 

Orienteringssaker 

25/20 20/00079-3 Orienteringer- referat 

 
Tønsberg , 26.02.2020 
 
Petter Holm                                                                    Carsten Furuseth  
Leder                                                                              Kirkeverge/ møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00079-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 14/20 03.03.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00079-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 21.1.2020 
 
Vedlegg:  
~ 19_00377-32 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01 228469_3_0 
 

Saksframlegg 
Se vedlagte protokoll fra møtet i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.1.2020. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte protokoll fra møtet 21.1.2020 godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 15/20 03.03.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Tønsberg kirkelige fellesråd 

 

Dato: 21.01.2020 kl. 16:30 
Sted: Re menighetskontor - Revetalgata 10, 3174 Revetal 
Arkivsak: 19/00377 

  

Tilstede:  Petter Holm (Tønsberg domkirke menighet), Thorvald Hillestad 

(Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen 

menighet), Elin-Merete Fortuck (Slagen menighetsråd), Einar 

Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Harald Rudland Larsen (Sem 

menighetsråd), Anne Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi 

Zannas (Undrumsdal menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad 

menighetsråd), Marta Botne (Domprost), Stine Næss Askjer 

(Kommunal representant). 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

 

  

Forfall:   
  

Andre:  

  

Protokollfører: Carsten Furuseth 

  

 

SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

8/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

 

9/20 Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2019 2 

Saker til behandling 

 

10/20 Driftsbudsjett 2020 3 

11/20 Økonomisk støtte til de 9 menighetsrådene 3 

12/20 Orienteringer 4 

13/20 Åpen post 4 

   

 

Tønsberg 21.1.2020  
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Petter Holm Carsten Furuseth 

Leder Møtesekretær 

 

 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

8/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01.2020 8/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Enstemmig vedtatt. 

 

[Lagre]  

 
Godkjenning av protokoll 

9/20 Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01.2020 9/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Protokollen fra møte 17.12.2019 godkjennes. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Protokollen fra møte 17.12.2019 godkjennes. 

Enstemmig vedtatt. 

 

[Lagre]  
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Saker til behandling 

10/20 Driftsbudsjett 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01.2020 10/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Vedlagte forslag til driftsbudsjett 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Thorvald Hillestad (Våle menighetsråd) kom med følgende tillegg til administrasjonens 

forslag til vedtak: 

1.Det foretas en gjennomgang for behovet for diakonstillingen i Re. Hvilke oppgaver og 

problemområder er påtrengende å løse, hvordan kan det samhandles med andre aktører 

kan være blant temaer det er aktuelt å drøfte. Domprosten og prestene i Re deltar i 

prosessen og knytter til seg andre aktører de måtte finne formålstjenlig. Det tas sikte på å 

utlyse diakonstillingen snarest mulig i 100% stilling.  

2. De fem menighetsrådene i Re forplikter seg samlet til å bidra med minimum 50 000,- 

kroner. Diakonstillingene i Domkirken og Søndre Slagen er begge tilgodesett med 

kommunalt tilskudd, henholdsvis 180 000,- og 250 000,- kr. Det arbeides for at tilsvarende 

ordning også skal gjøres gjeldende for diakonstillingen i Re. 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Vedlagte forslag til driftsbudsjett 2020 godkjennes. 

1.Det foretas en gjennomgang for behovet for diakonstillingen i Re. Hvilke oppgaver og 

problemområder er påtrengende å løse, hvordan kan det samhandles med andre aktører 

kan være blant temaer det er aktuelt å drøfte. Domprosten og prestene i Re deltar i 

prosessen og knytter til seg andre aktører de måtte finne formålstjenlig. Det tas sikte på å 

utlyse diakonstillingen snarest mulig i 100% stilling.  

2. De fem menighetsrådene i Re forplikter seg samlet til å bidra med minimum 50 000,- 

kroner. Diakonstillingene i Domkirken og Søndre Slagen er begge tilgodesett med 

kommunalt tilskudd, henholdsvis 180 000,- og 250 000,- kr. Det arbeides for at tilsvarende 

ordning også skal gjøres gjeldende for diakonstillingen i Re. 

Enstemmig vedtatt. 

 

[Lagre]  

 
 

11/20 Økonomisk støtte til de 9 menighetsrådene 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01.2020 11/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Saken tas til orientering og realitetsbehandles på neste møte. 

 

 

Møtebehandling 

Noen innspill fra møtet: 
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Bør det være en nedre grense. Viktig å ikke bare tenke matematikk. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering og realitetsbehandles på neste møte. 

Enstemmig vedtatt. 

[Lagre]  

 
 

12/20 Orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01.2020 12/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Orienteringen tatt til etterretning. 

 

 
Møtebehandling 

Driftsleder Jorun Borge la fram en oversikt som viser de investeringer og 

vedlikeholdsoppgaver som er planlagt i 2020-2023. Endelig investeringsbudsjett vil bli lagt 

fram på neste møte. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Orienteringen tatt til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

 

[Lagre]  

 
 

13/20 Åpen post 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.01.2020 13/20 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Ingen 

 

 
Møtebehandling 

Ingen saker ble tatt opp. 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Intet vedtak fattet. 

 

[Lagre]  
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Per Astrup 
Andreassen 

133 20/00077-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenne årsregnskap og årsrapport 2019 for Re kirkelige fellesråd 
 
Vedlegg:  
Årsmelding Re kirkelige fellesråd 2019 
 

Saksframlegg 
Kommentar til regnskap for Re kirkelige fellesråd 
 
Driftsregnskapet for Re kirkelige fellesråd er gjort opp i balanse etter strykningsreglene er 
tatt inn. Det er overført kr. 653 035,- fra drift- til investeringsregnskapet.  
Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på kr. 233 423,-. Det skyldes ikke 
merforbruk i investeringsregnskapet, men at overføringene fra driftsregnskapet ble lavere 
enn i regulert budsjett. Det er heller ikke merforbruk i driftsregnskapet som er årsaken til 
lavere overføringer til investeringsregnskapet, men to budsjettposter i inntektene som er satt 
for høyt.  
I opprinnelig budsjett ble det budsjettert med bruk av disposisjonsfond i drift med kr. 355 
tusen, og i investering kr. 275 tusen, totalt kr. 630 tusen. Resultatet etter at regnskapsåret 
2019 er gjort opp er at det i investeringsregnskapet er brukt kr.152 tusen fra fond, og det står 
udekket kr. 233 tusen, altså en bruk av fond på kr. 385 tusen. 
 
For trosopplæring viser regnskapet et mindre forbruk på kr. 50 245,- som overføres bundet 
fond til barne- og ungdomsarbeid i Re. 
Revetal menighet avlegger eget regnskap og rapporterer til Revetal menighets årsmøte, 
menigheten hadde et merforbruk var på kr.108 186,- som finansieres ved bruk av 
menighetens disposisjonsfond. 
 
 

Forslag til vedtak 
Den vedlagte årsmeldingen til Re kirkelige fellesråd med et årsresultat på drift på kr. 0,- og 
et udekket investeringsresultat på kr. 233 423,- godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 16/20 03.03.2020 
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Årsmelding 2019 

Side 1 

 

 
 
 

Re kirkelige fellesråd 
 

Årsmelding 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re kirkelig fellesråd har ansvaret for fem kirker med kirkegårder (Våle, Ramnes, Fon, 
Vivestad og Undrumsdal) og drift av kirkekontoret.  
Kirkekontoret har adresse: Revetalgata 10.  
Kirkeverge er Per Astrup Andreassen, 100 % stilling. 
Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte med unntak av sogneprestene. 
Representasjonen i kirkelig fellesråd og administrasjonsutvalg fram til 1.11.2019 var: 
 

Kirkelig fellesråd Administrasjonsutvalg 

Wenche Weum Bue Leder  Wenche Weum Bue  Leder 

Arne Kvaal Nestleder Arne Kvaal Nestleder 

Bent Bjune Medlem Ole Amund Hafell Tillitsvalgt 

Berit Therese Bruserud Medlem   

Tom Einar Hovet Medlem   

Ragnhild Christophersen Sogneprest   

Tove Øygarden Re kommune   

 
Kirkelig fellesråd har avholdt 4 møter og behandlet 10 saker.  
Administrasjonsutvalget har hatt 0 møter.  

 
 
Arbeidsgiveransvaret 
Ved utgangen av 2019 var det totalt 12 fast ansatte med 7,62 årsverk. Vår sekretær i 80 % 
sluttet 1.8. Hun var ansatt i 80 % stilling. Det ble ikke ansatt ny sekretær, men kjøpt tjenester 
av Tønsberg kirkelige fellesråd. Fra 1.8 gikk kantor Bjørn Vidar Ulvedalen i permisjon. Det 
ble engasjert vikar for han fra tjeneste til tjeneste. Vår diakon sluttet 1.8 og gikk over i ny 
stilling som ungdomsdiakon i prosjektet UngSorg, fortsatt som ansatt i Re kirkelige fellesråd. 
Stillinger som finansieres eksternt: Diakon; 50 % fra statlig tilskudd. Kantor; 20 % 
orgelskoleprosjekt fra kulturskolen. Trosopplærer; 70 % fra statlig tilskudd. Menighetsleder 
for Revetal menighet i 50 % fra givertjenesten til Revetal menighet. 
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Årsmelding 2019 

Side 2 

 
 
 
 
Ansatte og stillingsprosent: 

Stilling Navn Stilling %: 

Kirkeverge  Andreassen, Per Astrup 100 

Sekretær Andersen, Peggy Cesilie Wilson, sluttet 1.8    80 

Organist Gran, Truls    80 

Diakon  Hafell, Ole Amund, ny stilling fra 1.8  100 

Trosopplærer  Solberg, Irene    70 

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Mørck, Per Henning  100 

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Andreassen, Christian Bro     80 

Menighetsprest Vaagen, Nadine    50 

Undervisningsleder Skårdal, Randi Anne Burton    50 

Kantor/ orgelskole Ulvedalen, Bjørn Vidar, permisjon fra 1.8  100 

Renholder/Kirketjener Sørensen, Anne    15 

Kirketjener Kjær, Johannes Askjer      7 

Kirketjener Kvaal, Kristian Ca.5 

Kirketjener Sørensen, Daniel Ca.5 

 
 

HMS og internkontroll 
Fellesrådet har avtale med Rubicon Bedriftshelsetjeneste som en del av den kommunale 
tjenesteyting. 
Det avholdes stabsmøter annenhver uke og temamøter ca. en gang pr. mnd. I tillegg er det 
arrangert en stabsdag i løpet av året. For øvrig deltar staben på fagdager som arrangeres i 
bispedømme- og kirkevergelagsregi og på kurs som er nødvendig for å være kvalifisert til 
arbeidsoppgavene. Bedriften har utarbeidet en HMS-plan og følger opp denne med bl.a. 
internkontroll.  
Det er serviceavtaler for årlig vedlikehold av tyveri- og brannalarmer med firmaene Elotec, 
Eltek og Autronica. Human Verneservice kontrollerer slukke- og førstehjelpsutstyr. For 
tyverialarm er det direkte varsling til NOKAS for alle kirkene. Alle fem kirker har direkte 
tilknytning til brannvesenet for brannalarm. Alarmlinjene overvåkes av Securinett. 
Fellesrådet har pensjonsordning i KLP jfr. Hovedtariffavtalen. 
Bygnings- og maskinforsikringer er i KNIF.  
Yrkesskade- og ulykkesforsikring er i KLP. 
Tillitsvalgte:  
Truls Gran er verneombud,  
Ole A. Hafell er ansattes representant i administrasjonsutvalget og i partssammensatt utvalg 
i forbindelse med sammenslåingen med Tønsberg. 
 

Kommunesammenslåing 2020 
Arbeidet med kommunesammenslåingen, og dermed også sammenslåingen av Re og 
Tønsberg kirkelige fellesråd preget mye av det som skjedde i 2019. Kirkevergene hadde 
hyppige møter for å forberede sammenslåingen, og kirkevergen i Tønsberg ble engasjert 
som prosjektleder i 50 % stilling, finansiert med omstillingsmidler. I den kirkelige 
fellesnemnden var fellesrådsleder i Re, Wenche Weum Bue leder. Nestelder i fellesrådet i 
Re var også representert i fellesnemnda. 
 

Vedlikehold av kirker 
Re kommune vedtok i økonomiplan for 2016-2019 en ramme for bevilgning til vedlikehold av 
kirker på kr. 2,4 millioner i 2016 og kr. 1,4 millioner hvert år de tre neste årene. 
Re kirkelige fellesråd har vedtatt en vedlikeholdsplan for økonomiplanperioden med 
utgangspunkt i de økonomiske rammene fra de kommunale bevilgningene.  
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Årsmelding 2019 

Side 3 

Arbeider som ble gjennomført o 2019 var utskifting av el- og brannvarslingsanlegg i Ramnes 
kirke, med installasjon av varme- og klimastyring. Totalt beløp disse arbeiden seg til kr. 
900 000,-. Det ble også satt inn varme- og klimastyring i Undrumsdal kirke til en kostnad av 
kr. 150 000,- 
 

Gravplasser/ kirkegårder 
Våre ansatte er ansvarlig for graving, drift og vedlikehold av gravplassene/kirkegårdene og 
arealene rundt kirkene. Ingen store prosjekter ble satt i gang i 2019, men en ekstra kostnad 
kom eter at en tilstandsvurdering høsten 2018 viste av trærne som omkranser Ramnes 
gravplass medførte at tiltak måtte gjøres for å være sikker på at ikke store greiner eller trær 
skulle falle ned og påføre skade, flere trær måtte felles. Dette kom på omkring kr.100 000,- 
I 2019.  
 

Økonomiplan 
Re kirkelige fellesråd la fram, også denne gang, de store behovene for rehabilitering for 
kommunestyret og ba om at tilskuddet justeres opp så snart kommunen finner økonomiske 
rammer for dette. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,4 million kroner til vedlikehold hvert år i 
perioden 2019-2021. Re kirkelige fellesråd drifter fem kirker og har et vesentlig etterslep på 
vedlikehold prissatt til ca. 18 millioner kroner.  
 

Økonomi/ regnskap 
Driftsregnskapet er gjort opp i balanse etter strykningsreglene er tatt inn. Det er overført kr. 
653 035,- til investeringsregnskapet. 
Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på kr. 233 423,-. 
For trosopplæring viser regnskapet et mindre forbruk på kr. 50 245,- som overføres bundet 
fond til barne- og ungdomsarbeid i Re 
Revetal menighet avlegger eget regnskap og rapporterer til Revetal menighets årsmøte, 
menigheten hadde et merforbruk var på kr.108 186,- som finansieres ved bruk av 
menighetens disposisjonsfond. 
 

Statlige og kommunale tilskudd 
Investeringstilskuddet fra Re kommune var på kr. 400.000,-. i 2019.  
Driftstilskuddet fra Re kommune var på kr. kr. 5 390 000,-.  
I tillegg ble det bevilget kr. 1 000 000,- ekstra over drift til vedlikehold av kirker.  
Re kommune dekket også forsikringspremier med kr. 160 000,-.  
I tillegg er det beregnet tjenesteyting til kr. 261 620,-.  
Det ble gitt et statlig tilskudd til dekning av lønn til diakon på kr.  735 500,-.  
Til trosopplæringsarbeidet er det gitt et statlig tilskudd på kr. 640 000,-   
 

Sykefravær 
Det er registrert totalt 275 dagsverk sykefravær. Det er et sykefravær på 6,94 %. Dette 
skyldes i hovedsak to lengre sykefravær. 
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Årsmelding 2019 

Side 4 

 

 

Statistikk 
 
Våle sogn 

År Gudstj. Våle       Revetal Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2015 36 (3329) 18 (1213) 19 26 (8) 15 6 

2016 44 (3943) 17 (1283) 23 27 (8) 18 3 

2017 46(4263) 15 (945) 20 29 (13) 31 9 

2018 47(3919) 15 (900) 17 22(9) 21 7 

2019 54(3468) 14 (840) 22 23 18 12 

Ramnes sogn 

År Gudstjenester  Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2015 35 (2838) 26 27 (4) 32 6 

2016 36 (3144) 23 20 (5) 21 3 

2017 30(2351) 15 27(8) 18 4 

2018 29(2593) 24 38(9) 35 3 

2019 26 (2811) 20 20 34 7 

Undrumsdal sogn 

År Gudstjenester Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2015 18 (1007) 4 2 (0) 12 1 

2016 15 (954) 10 6 (3) 7 1 

2017 12 (549) 3 8(4) 2 2 

2018 19 (894) 13 3 6 3 

2019 16 (826) 3 3 9 0 

Fon sogn 

År Gudstjenester  Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2015 14 (865) 8 7 (1) 4 1 

2016 17 (881) 4 0 9 0 

2017 14 (798) 6 5 10 2 

2018 14(654) 3 2(1) 5 3 

2019 14 (746) 2 4 8 4 

Vivestad sogn 

År Gudstjenester  Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2015 13 (496) 5 1 0 2 

2016 12 (417) 5 5 (1) 0 1 

2017 10 (308) 1 6 0 2 

2018 11(434) 4 2(2) 2 1 

2019 12 (398) 3 3 (1) 0 1 

Totalt i Re 

År Gudstjenester Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2015 134 (9748) 62 63 (13:20 %) 63 15 

2016 141 (10622) 65 58 (17:29 %) 55 8 

2017 127 (9214) 45 75 (25:33 %) 61 19 

2018 135 (8486) 61 67(21:31 %) 69 17 

2019 136 (8249) 50 52 (12:23 %) 69 24 
  

 
Revetal den 26.2.2020 
 
 
…………………………       
Per Astrup Andreassen       
Tidl. kirkeverge i Re          
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 133 20/00073-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige 
fellesråd. 
 
Vedlegg:  
~ 20_00073-1 Årsmelding 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd 229576_6_0 
19.12.31 Årsregnskap Tønsberg kirkelige fellesråd - FØR revisjon (002) 
 

Saksframlegg 
Vedlagt er regnskap for drift og investering 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd. 
Regnskapet er nettopp avsluttet og jeg har ikke hatt tid nok til å foreta en analyse. Vi har et 
merforbruk på drift på 340 290,- og et udisponert beløp på kr. 201 659,- på 
investeringsregnskapet.  
Jeg vil bruke noe tid fremover for å sjekke nærmere detaljene i disse regnskapene. Det som 
skjer nå er at disse regnskapene godkjennes av Fellesrådet, deretter blir de revidert. Det 
kan hende det blir endringer etter en revisjon og da vil Fellesrådet få saken tilbake for å fatte 
nytt vedtak. 
Årsmeldingen for Tønsberg kirkelige fellesråd 2019 ligger også vedlagt. 
 

Forslag til vedtak 
Årsregnskap for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene godkjennes. 
Årsmeldingen som er vedlagt godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 17/20 03.03.2020 
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Vår saksbehandler   
Carsten Furuseth   

 

 
 

Årsmelding 2019 
 

 
Navnet Minnelund Søndre Slagen gravplass (foto: Carsten Furuseth) 

 
For 

Tønsberg kirkelige fellesråd  
 

 
 
 

     Petter Holm      Carsten Furuseth 
Leder       Kirkeverge 
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1. Innledning 
Dette er årsmeldingen for Tønsberg kirkelige fellesråd for arbeidsåret 2019. I punktene under 
fremkommer arbeidet i Tønsberg kirkelige fellesråd. Arbeidet i fellesrådet er basert på § 14 i 
Kirkeloven. Her står det at kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på 
vegne av soknet, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. I tillegg 
har fellesrådet ansvaret for drift av gravplasser og gravkapell og er gravplassmyndighet for alle 
innbyggere i Tønsberg kommune og forvalter dette i henhold til Gravferdsloven.  
 
2. Fellesrådet 
I 2019 var det kirkevalg 15.-16.september. Det spesielle ved dette valget var at fra 1.12.2019 skulle 
det nye fellesrådet bestå av et medlem fra de 9 soknene i nye Tønsberg kommune. Det nye 
fellesrådet heter det samme som kommunen, Tønsberg kirkelige fellesråd. Det gamle Tønsberg 
kirkelige fellesråd bestod ut året. Rådene bestod av disse: 
1.1. -31.12.2019 (gamle Tønsberg kirkelige fellesråd) 

Navn Funksjon Representerte Mer informasjon 

Petter Holm Leder Tønsberg menighetsråd  

Lajla Kollerud Medlem Tønsberg menighetsråd  

Jan Petter Bergan Medlem Søndre Slagen 
menighetsråd 

 

Knut Vermund Kvilhaug Medlem Søndre Slagen 
menighetsråd 

 

Magne Bjørnereim Medlem Slagen menighetsråd  

Else-Marie Ringvold Nestleder Slagen menighetsråd  

Mona Bondevik Medlem Sem menighetsråd  

Elisabeth Enger Lund Medlem Sem menighetsråd  

Kjetil Haga Medlem Biskopens representant Sluttet 1.mars 

Jan Terje Christoffersen Medlem Biskopens representant Fast medlem til 
1.september 

Marta Botne Medlem Biskopens representant Fra 1.9 

Reidar Smidsrød Medlem Kommunens representant  

 
I 2019 ble det avholdt 6 møter og det ble behandlet 36 saker. 
 
Administrasjonsutvalget 2019  

Navn Type medlem Funksjon 

Øystein R. Eilertsen Fast medlem Leder 

Else-Marie Ringvold Fast medlem Nestleder 

Jan Petter Bergan Fast medlem Medlem 

Elisabeth Enger Lund Vara medlem Ny fra 13.3.18. 

Ellen Bjørheim Repr. fra ansatte Medlem 

Ingunn Lyngroth Repr. fra ansatte Medlem 

 
I 2019 ble det avholdt 1 møte og behandlet 7 saker. 
 
Nytt Tønsberg kirkelige fellesråd  
Alle de 9 menighetsrådene konstituerte seg i løpet av oktober måned og 27.november var det 
konstituerende møte i det nye Tønsberg kirkelige fellesråd. 
1.12-31.12 

Navn Funksjon Representerte Mer informasjon 

Petter Holm Leder Tønsberg menighetsråd  

Thorvald Hillestad Nestleder Våle menighetsråd  
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Knut Vermund Kvilhaug Medlem Søndre Slagen 
menighetsråd 

 

Elin-Merete Fortuck Medlem Slagen menighetsråd  

Harald Rudland Larsen Medlem Sem menighetsråd  

Einar Kirkevold Medlem Ramnes menighetsråd  

Anne Gran Bore Medlem Fon menighetsråd  

Anastasi Zannas Medlem Undrumsdal menighetsråd  

Kari Frey Stokke Medlem Vivestad menighetsråd  

Marta Botne Medlem Biskopens representant  

Stine Næss Askjer Medlem Kommunal representant  

 
Det ble avholdt 2 møter i det nye fellesrådet og det behandlet 11 saker. 
 
Denne årsmeldingen vil fra nå av bestå av det som skjedde i det gamle Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 
3. Ansettelser og personalsituasjon 
3.1 Diakoner 
Diakon Hege Pytte med base i Tønsberg domkirke menighet sluttet 1.oktober. Det ble ikke tilsatt noen 
diakon etter henne i 2019. Vi fikk økt midlene til diakon i Søndre Slagen og de øremerkede midlene er 
nå på kr. 250 000,-. Stillingen ble da økt fra 50% til 60%. 
3.2 Oppstilling ansatte etter stillingstyper 
I 2019 har Tønsberg kirkelige fellesråd hatt følgende bemanning.  

Stilling Antall 
ansatte 

Årsverk Kommentarer 

Kantorer 6 5,7  

Kateket/ 
menighetspedagog/ 
trosopplærere 

6 4,5  

Diakon 2 1,5 0,5 stilling er finansiert av kommunale midler. 

Kirketjenere  6 4,1  

Kirkegårdsarbeidere 5 4,6  

Driftsavdeling 3 2,9 0,7 stilling brukes som renholder i Solvangkirkens 
barnehage og Haugar barnehage. Fellesrådet 
sender faktura. 

Administrativt 
personale 

6 5,5  

Total sum 34 28,8  

 
4. Barnehagedrift i fellesrådsområdet. 
4.1. Tønsbergkirkenes barnehager AS 
Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100 % av aksjene i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Anne Ruth 
Jensen er daglig leder. På generalforsamlingen 11.6.19 ble følgende vedtatt under sak 21/19: 
Følgende personer velges som nye eierrepresentanter i styret for Tønsbergkirkenes 
Barnehager AS: 
1. Leder: Petter Holm 
2. Styremedlem: Magne Bjørnereim 
Begge ble enstemmig valgt ved akklamasjon. 
Dette valget gjøres av Tønsberg kirkelige fellesråd i egenskap av å være Generalforsamling 
for Tønsbergkirkenes barnehager AS (jfr. selskapvedtektene § 6) 
 
Tønsbergkirkenes barnehager AS består av Semsløkka barnehage, Solvangkirkens barnehage og 
Haugar barnehage. Fellesrådet er generalforsamling og den ble avholdt 11.6.2019 i forkant av 
ordinært fellesrådsmøte. Semsløkka er en 4-avdelings barnehage med 96 plasser. Solvangkirkens 
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barnehage er en 5 avdelings barnehage med plass til 72 store barn. Haugar barnehage er en 2 
avdelings barnehage med 42 plasser og 33 barn. 
4.2 Brekke Naturbarnehage 
Barnehagen er et eget AS som eies av Slagen menighetsråd. De holder til på Brekke 
menighetssenter. 
4.3 Generelt 
Tønsbergkirkenes barnehager har laget egen plan for den utvidede kristne formålsparagrafen. Planen 
inneholder et årshjul der det er lagt opp til ulike aktiviteter som å bli kjent med lokal kirkene, repr. fra 
kirken har bibelfortellinger, julevandringer, julegudstjenester, påskevandringer og påske- og 
pinsegudstjenester.  
 
5. Økonomi 
I denne årsmeldingen er økonomien til Tønsberg kirkelige fellesråd omtalt. Økonomien til 
Tønsbergkirkenes barnehager AS er ikke omtalt. Det henvises til eget regnskap og årsmelding.  
 
5.1. Driftsregnskap 
Driftsregnskapet har et merforbruk på kr. 340 290,- i 2019.Den budsjetterte overføringen fra 
driftsregnskap til investeringsregnskap på 117 000,- er strøket (strykningsbestemmelsene). 
 
5.2 Investeringsregnskap 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 29 916 778,- Dette er i sin helhet finansiert 
slik. 

Tekst Inntekter Utgifter 

Totalt finansieringsbehov  7 453 422 

Tilskudd fra kommunen 6 500 000  

Mva kompensasjon 1 155 080  

Fra driftsregnskap 0   

Bruk av diverse fond 0  

Sum 7 655 080 7 453 422 

Udisponert i investeringsregnskap er 201 659,-. Beskrivelse av hva som er gjort på de ulike bygg og 
kirkegårder er omtalt under pkt. 7.  
 
6. Gravplassvirksomhet 
Tønsberg kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Tønsberg kommune. I den rollen er fellesrådet 
livssynsnøytral og skal sørge for alle innbyggere. I rapporten kommer det fram at det har vært totalt 
347 (336 i 2018) gravlegginger på gravplassene i 2019. Fordelt på 149 kistegravlegginger og 198 
urnenedsettinger. Søndre Slagen kirkegård er den mest brukte gravplassen i kommunen. 
Kremasjonsprosenten i 2019 var på 57 % (i 2018 var den på 57,1 %).  
 

Gravplassens navn Kistegravlegginger Urner Totalt Kremasjons % 

Tønsberg nye kirkegård 31 60 91 66% 

Tønsberg gamle kirkegård 6 30 36 83% 

Sem kirkegård 26 19 45 42% 

Slagen kirkegård 24 24 48 50% 

Søndre Slagen kirkegård 47 48 95 50% 

Vallø gamle kirkegård 2 3 5 60% 

Vallø kapell kirkegård 9 11 20 55% 

Husøy kirkegård 4  3 7 43% 

8 gravplasser 149 198 347 57% 

 
 Tallene over viser at vi ennå ikke har sett en stor effekt av at det er etablert en rekke Navnede 
minnelunder de siste årene. 
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7. Eiendomsforvaltning 
Vi har 9 kirkebygg, 5 kapell, 8 gravplasser med diverse driftsbygninger og garasjer og 2 rene 
administrasjonsbygg. Totalt 23 anlegg/ objekter som krever mye både økonomisk og bruk av tid. 
Fellesrådet har to erfarne ledere som følger opp disse. Dette er ansatte som har vært lenge i 
fellesrådet og som kjenner byggene og anleggene veldig godt. 
 7.1 Arbeider på bygg i 2019 
  

Bygning Prosjekt beskrivelse 

Søndre Slagen 
Menighetsal 

18 stk. Nye varmekilder montert i skråtak.  
Rådgiver for kirke oppvarming har bidratt med utregning av effekt 
behov for sidefløyen. 

  

Søndre Slagen 
Menighetsal 

Ekstra lys er montert i himling i form av dimbare ledstriper. 
Kabling og kobling av ovner. Montere og koble ny strømtavle i 
ventilasjonsrom. 

  
  

  

Søndre Slagen 
sidefløy 

Utskifting av ventilasjons anlegg og vifte /avtrekk toaletter og 
kjøkken. 

  
  

Søndre Slagen 
Sidefløy 

Varmestyringssystem CC Kirke, varmen styres via kalenderen i 
medarbeideren. Foreløpig styres menighetssalen og to kjeller rom. 
Øvrige rom kan legges til for styring når det blir aktuelt. Kirkerommet 
logges for temperatur og luftfuktighet. 

  

Søndre Slagen 
Utvendig side inngang 

Skiferplattingen ved inngangen til menighetsalen er renovert. Her har 
det vært tidvis lekkasje i mange år. 
Membranen var utett og isolasjonen var mettet av vann. Ny 
isolasjon/membran og skiferstein. 
Trafo og hovedtavle rom ligger under plattingen. 

  

Domkirken Reparasjon av klebersteins feltet over side inngangen.  
 Demontering av dører og montering av midlertidig vegg og stillas. 

Domkirken Nytt lys i hvelvingen og på galleriet. 
De gamle rør armaturene er byttet med led armaturer, (uten rørbytte.) 

  
  

  

Sem kirke Montering av sprinkleranlegg 
 
 
 
Sluttfaktura fra vvs rørleggeren mangler. Tillegg for ekstra arbeid og 
materialer i tårn og loft. 

Sem kirke Nytt brannvarslingsanlegg, sentralen er montert i tekniskrom ved side 
inngang. Nye detektorer. 

  
  
  

Husøy kirke 
 
 

Prosjektering og anbudsrunder 
Ingen leverte anbud. Ny anbuds runde, prosjektet går til Byggmester 
Svein Unneberg. Oppstart mars 20 
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Av mindre vedlikeholdsoppgaver/ innkjøp kan følgende nevnes 

Bygning Prosjekt beskrivelse 

Søndre Slagen 
Kirke 

Det er montert wifi nett i kjeller og Menighetsal. I forbindelse med 
varmestyringen ble ruter i kirkerommet byttet til en vegg montert. Wifi i 
kirkerom og øvrig bygg ble koblet mer helhetlig for bedre driftsoversikt og 
mindre mulige feilkilder.  

  
  

  

Søndre Slagen kirke Ny forsterker til lydanlegget i kirkerommet, den gamle var «død» 
 

Domkirken Alle 8 lysekroner har fått led pærer. 
Utskifting av dimme moduler og mye arbeid med trådløs Dali styring for å 
få alt til å kommunisere med ledpærer. Totalt 224 ledpærer gir en 
besparelse på 7448 watt.  
 

  

Domkirken Utbedringer etter el kontroll. Byttet kontaktorer i hoved tavle pga. 
varmegang. Ny strøm kurs til prestesakristiet, det var nødvendig for å få 
inn en ekstra ovn. 
Vifte montert i strømskap for å få ned temperaturen i skapet. 

Storgaten 52 Montering av solskjerming på 2 vinduer kirkevergens kontor. Type Duett 

Storgaten 52 Deling av kontor i 2.etg. 2 stk. Lyd dører i 2.etasje (domprost og Irene) 
  

Storgaten 52 Deling av kirkevergens kontor. 1.Etg. Enkel lydvegg m/veksling av 
stendere isolasjon og lydplater 
 

Solvang kirke Alle 12 spotlyskastere i kirketak er byttet til led spot. Montert på 
eksisterende strømskinner (utført pga, driftshensyn, pærebytte måtte 
utføres fra lift) 

Alle kirker/kapell Rensing av takrenner og nedløp. Noe reparasjon av beslag og utskifting 
av takstein. 

Sem kirke Montering av middelalder figurene. 
Laget tavle møbelsnekker – Timer 
Oppheng for storfigur. 
 

Vear kirke Klokketårnet ble pusset opp. Vasket reparert og malt. Arbeid, materialer 
og lift. 

  

Slagen kirke Delvis reklamasjon og spleiselag, Vi har valgt å splitte strømkurser for 
varmen så vi unngår at det blir for kaldt om en kurs løser ut. Noen ovner 
er byttet på leverandørens regning. Det har vært en del feil på disse 
ovnen i dette prosjektet. 

  
  

Vallø kirke Nytt lydanlegg, med flere uttak for mikrofoner og instrumenter i kor. 
Mikser er plassert bak i kirkerom for bedre kontroll og styring for 
kirketjener 

  

 
 
7.2 Arbeider 2019 på gravplasser 
 

Gravplass Beskrivelse 
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Tønsberg nye kirkegård / 
Solvang gravkapell / 
Solvangkirken 
 

 Ferdiggjort oppusning av den gamle garasjen som ligger 

ut mott H. W. Alle.  

Skiftet kledning på 2 av de gjenstående sidene og ny led 

port med motor.   

Malt hele bygget.  

Kostnad: 85.000,- 

 Fortsatte med å plante ny hekk (Liguster) på feltene GU 

og HU. Hvor innrammingen frem til nå har bestått av tuja 

som har blitt for svært og noen steder var tatt bort 

allerede i 2012.  

Ca. 2/4 er tatt nå. Og prosjektet vil pågå 1 -2 år fortsett.     

Kostnad: 55.000,-    

 Nytt el kabel mellom de 2 driftsbygg og nytt elanlegg i 

driftsbygget med verksted.    

Portmotorer. 

Kostnad: 280.000, 

 Solvangkirken 

Lagt ut pyntekulestein foran Solvangkirken. 

Asfalt på sykkelparkeringen og satt ut sykkelstativ.  

Kostnad: 25.000,-   

 Oppusning av «Arkitektens minneplass»    

Kostnad: 30.000,- Gave fra Treplantingsselskapet 

Tønsberg gamle kirkegård / 
Maria kapellet 

 

 5 nye vinduer og skift av kledning på den ene vegg.  

Kostnad: 60.000,- 

 Ny beplantning ved krigergravene.  

Kostnaden ble dekket av Commonwealth War Graves 

Commission   

Sem kirkegård 
 Ferdiggjort nytt steingjerde og belysning langs 

Flyplassveien.  

Kostnad: 800.000,- 

 Gjenopptatt dreneringsprosjekt. 

Kostnadsramme: 7 – 9.000.000 

Søndre Slagen kirkegård 
 Oppfølgning av gravplassutvidelsen. 

- Digital kartløsning. (Fortsetter i 2020)   

- Utplantet blomsterløk til fordel for biodiversiteten (Bier 

og sommerfugler)  

Kostnad: 70.000,- 

- Vintervannpost ved det gamle pumpehuset.  

Kostnad: 10.000  

- Omlegning av skiferplating over kjellerrommet med trafo 

og toaletter. 

Sykkelparkering. 

Kostnad: 325.000,- 
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- Oppusning av vannpost i mur fra 90 tallet.  

Kostnad: 40.000,- 

 
 
 
8. Avslutning 
Fellesrådet retter en stor takk til alle ansatte, frivillige og rådsmedlemmer for innsatsen i 2019.  
 
Tønsberg 3.mars 2020 
 
 
 
Petter Holm       Carsten Furuseth  
Leder Tønsberg kirkelige fellesråd     Kirkeverge 
 



17/20 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd. - 20/00073-2 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd. : 19.12.31 Årsregnskap Tønsberg kirkelige fellesråd - FØR revisjon (002)

Regulert Opprinn.
Regnskap budsjett budsjett Regnskap

Note 2019 2019 2019 2018
Driftsinntekter og driftskostnader
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 13 4 354 028        3 918 279        4 059 920        4 248 716        
Refusjoner/Overføringer 3 3 248 027        2 320 237        2 647 200        3 025 812        
Statlige tilskudd 3 923 210        3 333 051        3 074 000        3 064 700        
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 2 25 454 000      25 454 000      25 354 000      25 355 585      
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 375 419           206 700           263 000           269 301           
SUM DRIFTSINNTEKTER 37 354 684      35 232 267      35 398 120      35 964 113      

Lønn- og sosiale kostnader 4,11 23 533 552      22 165 323      23 268 424      22 100 635      
Kjøp av varer og tjenester 4 10 651 421      10 343 913      9 690 696        10 000 083      
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 4 154 487        3 755 511        3 427 700        3 811 596        
Tilskudd og gaver 673 891           233 000           163 000           492 972           
SUM DRIFTSKOSTNADER 39 013 352      36 497 747      36 549 820      36 405 285      

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -1 658 667       -1 265 480       -1 151 700       -441 172          

Finnansinntekter og kostnader
Renteinntekt og utbytte 96 456             120 000           120 000           120 156           
NETTO FINANSPOSTER 96 456             120 000           120 000           120 156           

Avskrivinger 5 4 144 792        2 729 000        3 545 000        3 686 802        
Motpost avskrivinger -4 144 792       -2 729 000       -3 545 000       -3 686 802       

NETTO DRIFTSRESULTAT -1 562 211       -1 145 480       -1 031 700       -321 016          

Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) -                   -                   0                      753 537           
Bruk av disposisjonsfond 7 443 821           443 821           450 000           728 045           
Bruk av bundne fond 7 833 598           862 505           706 700           50                    
SUM BRUK AV AVSETNINGER 1 277 419        1 306 326        1 156 700        1 481 632        

Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) 10 -                   43 857             -                   -                   
Avsatt til disposisjonsfond -                   -                   0                      266 075           
Avsatt til bundne fond 7 55 499             -                   0                      894 541           
Overført til investeringsregnskapet -                   117 000           125 000           -                   
SUM AVSETNINGER 55 499             160 857           125 000           1 160 616        

Regnskapsmessig mindreforbruk -                   -                   -                   -                   
Regnskapsmessig merforbruk 10 340 290           -                   -                   -                   

Tønsberg kirkelige fellesråd

DRIFTSREGNSKAP
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Regulert Opprinn.
Regnskap budsjett budsjett Regnskap

Note 2019 2019 2019 2018
Finansieringsbehov
Investering i anleggsmidler 5 4 585 794        5 669 281        7 915 921        22 381 488      
Merverdiavgift - utenfor mva-loven 3,5 1 155 080        1 110 000        1 450 000        5 553 728        
Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol. 12 116 388           117 000           125 000           128 702           
Avsetning bunde fond -                   -                   -                   1 852 860        
Dekning av tidligere års udekket 10 1 596 159        1 596 169        1 230 000        -                   
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 7 453 422        8 492 450        10 720 921      29 916 778      

Finansiert slik
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. -                   -                   -                   -                   
Refusjoner 3 1 155 080        1 110 000        1 450 000        5 556 611        
Tilskudd til investeringer 2 6 500 000        6 500 000        7 900 000        20 987 000      
SUM EKSTERN FINANSIERING 7 655 080        7 610 000        9 350 000        26 543 611      

Overført fra driftsregnskapet 10 -                   117 000           125 000           -                   
Bruk av avsetninger -                   -                   -                   -                   
Bruk av tidligere års udisponert 10 -                   765 450           1 245 921        1 777 008        

SUM FINANSIERING 7 655 080        8 492 450        10 720 921      28 320 619      

Udekket/udisponert 10 201 659 0 0 -1 596 159 

INVESTERINGSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellesråd
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EIENDELER Note 2019 2018

Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 5 159 741 830    158 363 664    
Utstyr, maskiner og transportmidler 5 10 186 341      9 968 424        
Aksjer og andeler 12 1 593 874        1 477 486        

SUM ANLEGGSMIDLER 171 522 045    169 809 574    

Omløpsmidler
Kortsiktige omløpsmidler 3 2 356 494        3 099 724        

Sum fordringer 2 356 494        3 099 724        

Bankinnskudd og kontanter 9,13 13 870 870      16 755 788      

SUM OMLØPSMIDLER 16 227 364      19 855 512      

SUM EIENDELER 187 749 408    189 665 087    

BALANSE

Tønsberg kirkelige fellesråd

pr. 31.12.
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018

Egenkapital
Disposisjonsfond 7 3 638 716        4 082 537        
Bundne driftsfond 7 632 977           1 411 077        
Bundne investeringsfond 7 1 852 860        1 852 860        
Regnskapsmessig mindreforbruk -                   -                   
Regnskapsmessig merforbruk 10 -340 290          -                   
Udisponert i investeringsregnskapet 10 201 659           -                   
Udekket i investeringsregnskapet 10 -                   -1 596 159       
Kapitalkonto 8 171 022 045    169 309 574    

SUM EGENKAPITAL 10 177 007 967    175 059 890    

Gjeld

Langsiktig gjeld

Andre lån 6 500 000           500 000           
Sum langsiktig gjeld 500 000           500 000           

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 9,13 10 241 442      14 105 197      

Sum kortsiktig gjeld 10 241 442      14 105 197      

SUM GJELD 10 741 442      14 605 197      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 187 749 408    189 665 087    

Tønsberg,  __ . __ .2020

____________________ ____________________

Petter Holm Carsten Furuseth 
Leder i fellesrådet Kirkeverge

BALANSE

Tønsberg kirkelige fellesråd

pr. 31.12.
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Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Daglig leder - lønn 862 016 871 444
Fellesrådet - honorar 44 850 91 390
Lønn daglig leder gjelder også for soknene Tønsberg, Slagen, Søndre Slagen og Sem.

Lønn daglig leder 2019 2018

75 750

17 267 890

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse reviso r mv
Lønnskostnader består av følgende poster

Arbeidsgiveravgift 2 885 083 2 669 418

2019
75 750 86 000

2018

Sum

2019

Lovpålagt revisjon, eks. mva

3 335 729

Gjennomsnittlig antall årsverk 30,10
40

Andre personalkostnader

2018

37

86 000

44 850

Vesentlige regnskapsposter

91 390

2019 2018
Lønninger

2019 2018
2 121 407

Antall ansatte

5 553 728
3 276 487 7 559 384

Merverdiavgiftskompensasjon
2 005 656

Investeringsregnskapet 1 155 080

Kortsiktig fordring for mva-kompensasjon pr. 31.12. utgjør

Sum tilskudd

595 853 1 432 408

Driftsregnskapet

Sum merverdiavgiftskompensasjon

31 954 000                             46 342 585                  

25 355 585                  25 454 000                             

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store 
årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres 
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov.  Det er etablert avtale om tjenestepensjon med  
finansinstitusjon, Kommunal Landspensjonskasse. 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. 
september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. 

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det 
såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

Kommunens tilskudd

Godtgjørelse til revisor

Sum lønnskostnader 23 533 552 22 100 635

29,24
Antall stillinger

Tilskudd til investering 20 987 000                  

2019 2018
Tilskudd til drift

Tønsberg kirkelige fellesråd

6 500 000                               

Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd
16 525 292

2 814 535
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Note 5

Kirker Kirkegårder
Kirke-           

inventar
Utstyr

76 954 940    109 456 522 125 426        14 337 595     
3 189 267      1 932 608      -                619 000          

-                 -                 -                -                  

80 144 207    111 389 130 125 426        14 956 595     
17 686 046    14 212 074    18 813          4 770 255       

62 458 161    97 177 056    106 613        10 186 340     

1 467 407      2 270 031      6 271            401 084          
50 år 50 år 50 år 10 år

Budsjett

Kirker og 
kapell - 

varmeanl og 
belysning

Utstyr, 
fellesråd 

/adm

Gravpl.utvid 
Søndre    
Slagen

-6 779 281     -3 189 267    -619 000       -1 932 608      
-117 000        -116 388       

-1 596 169     -1 596 159    
1 110 000      637 048         123 800        394 232          
6 500 000      2 000 000      4 500 000       

117 000         -                 -                -                  
765 450         

-                 -552 219       -2 207 747    2 961 624       

Note 6

Note 7
2018 Tilført Anvendt

1 336 885      -                -                  
467 375         -                -443 821         

2 278 276      -                -                  
4 082 537      -                -443 821         

2018 Tilført Anvendt
8 992             -                -                  

11 725           -                -                  
13 357           -                -                  
80 905           55 499          -                  
30 158           -                -8 152             

434 835         
98 638           -                -98 638           

5 658             -                -                  
726 809         -                -726 809         

1 411 077      55 499          -833 598         

2018 Tilført Anvendt
1 852 860 0 0

1 852 860 0 0

Bundet inv.fond - ubrukte inv.midler bygg 2018

Beholdning 31.12.

Bundet driftsfond - 2. pinsedagkonto

Årets investeringer og finansiering

Sum

Investering i anleggsmidler -5 740 875                   

Mva-kompensasjon 1 155 080                    

Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr 31.12.

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid

4 144 792

200 874 483                

Beholdning 31.12.

Ovf fra drift -                               

Sum udisponert (+) / udekket(-) 201 658                       

Tilskudd 6 500 000                    

Bruk udisp tidl år -                               

Investering i aksjer og andeler -116 388                      

Bundne investeringsfond

Vesentlige forpliktelser og lån

Bundet driftsfond - Klingende Kirkelandskap
Bundet driftsfond - Trosopplæring Søndre Slagen
Bundet driftsfond - Vear arbeidskirke
Bundet driftsfond - Trosopplæring Slagen

2 278 276                    

136 403                       
22 006                         

434 835                       
-                               

Langsiktig gjeld
Lån Tønsberg KFUK-KFUM 
Sum langsiktig gjeld

2019
500 000                                  
500 000                                  

5 658                           

1 852 860

500 000                       

Disposisjonsfond
Disposisjonsfond - Kirkegårdsutvidelse
Disposisjonsfond - Almenne kirkegårdsformål
Disposisjonsfond - Fellesrådet

632 977                       Beholdning 31.12.

8 992                           
Bundne driftsfond
Bundet driftsfond - Ubrukte midler hageprosjekt
Bundet driftsfond - Overf. midler språkforståelse
Bundet driftsfond - Ekstraord. innkjøp Haugar Bhg.

11 725                         

2019

2019

13 357                         

Avsetninger og bruk av avsetninger

5 740 875                    
-                               

Driftsmidler

206 615 358                

2018
500 000                       

36 687 187                  

Årets tilgang/avgang, avskrivninger
Sum

1 852 860

Avsetninger -1 596 159                   

3 638 716                    

1 336 885                    

2019

23 554                         

Bundet driftsfond - Kirkelig fellesnemd -                               

169 928 170                

Tønsberg KFUK-KFUM stilte et innskuddsbeløp på kr 500.000 til disposisjon ved utvidelse av Solvangkirken. Innskuddet er 
rente- og avdragsfritt og sikret ved gjeldsbevis. Lånet ble flyttet fra Tønsberg sokns balanse til Tønsberg kirkelige fellesråds 
balanse i 2015 da det fremgår av gjeldsbeviset at det er fellesrådet som er låntaker/skyldner. Verdien av bygningsmassen vedr 
Solvangkirken er også balanseført i fellesrådet.
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Note 8

Note 9

Note 10

Disp. fond
Bundne 

driftsfond
Mindr./mer

forbruk
Bundne 

invest.fond
Kapital-
konto

Egenkapital

4 082 537   1 411 077      -1 596 159    1 852 860     169 309 574   175 059 890   
-443 821     -778 100        1 596 159      -                1 712 470       2 086 708       

Årets mindreforbr drift -              -                 -340 290       -                -                  -340 290         
Udisp/Udekket invest 201 659         201 659          

3 638 716   632 977         -138 631       1 852 860     171 022 045   177 007 967   

Budsjettert overføring, 117.000, fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er ikke bokført grunnet strykningsreglene i 
"Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke", § 5-7.
Dessuten skal det fra drift til investering ikke overføres mer enn det investeringsregnskapet "har bruk for". I tilfellet her 
viser investering mindreforbruk før den budsjetterte overføringen.
Budsjettert dekning i drift, 43 857, av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og budsjettert bruk av tidligere års 
udisponert i investering, 765.450, er ikke bokført da det ikke er noe å dekke/bruke, ref fjorårstall i balanseregnskapet.

Note 11

Innbet. premie/tilskudd inkl adm                                                                    

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          
Pensjonsmidler                                                                                      
Netto pensjonsforpliktelse                                                                          

Diskonteringsrente                                                                                
Forventet lønnsvekst                                                                              
Forventet G-regulering 
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning                                                                              

Antall aktive                                                                                     
Antall oppsatte                                                                                   
Antall pensjoner                                                                                  

Ordinære avskrivninger driftsmidler

2019

2019

2019 2018

3 189 987                               

Investeringer, egenkapitaltilskudd KLP 116 388                                  128 702                       

55 266 791                             53 961 989                  

169 309 574                           

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

26                                

7 640 074                    7 900 601                               

2019

2,97 %
2,20 % 2,20 %

30                                            

Balanse 01.01. 144 932 458                

-4 144 792                              

Beholdn 01.01.

49                                            58                                

2018

2,97 % 2,97 %
2,97 %

47 366 190                             46 321 915                  

2018

Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet

4,00 %

4,50 % 4,50 %

- Fellesrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Fellesrådets 
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.
- Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir rett til en definert 
fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på 
ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse.

Premie/tilskudd 2018
2 651 733                    

Årets endringer 

4,00 %

Medlemsstatus

Økonomiske forutsetninger

83                                            72                                

171 022 045                           169 309 574                

Estimert forpliktelse/midler 31.12.                                                                 

Beholdn. pr 31.12.

Bundne midler
656 845

3 630 135
Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjorde
Forpliktelse knyttet til gravstellavtaler pr. 31.12. utgjorde

2019

Egenkapital

Kapitalkonto

Sum

5 740 875                               

-3 686 802                   

27 935 216                  

2018

Tønsberg kirkelige fellesråd ORG.NR. 976 990 625 Side 3



17/20 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd. - 20/00073-2 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd. : 19.12.31 Årsregnskap Tønsberg kirkelige fellesråd - FØR revisjon (002)

Note 12

Note 13

Note 14

2019 2018
3 632 622                               

Innestående på bankkonto for gravstell pr. 31.12. 3 714 533                               4 153 605                    

Aksjer i Mentor Medier AS 100                                         

Saldo pr. 01.01

2019

Sum bevegelse

2018

Stell av graver

1 477 486                    

Forpliktelse for gravstell

2018

100 000                                  
100                              

Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100% av aksjene i Tønsbergkirkenes Barnehager AS.

Aksjer og andeler

Egenkapitalinnskudd KLP 1 493 774                               1 377 386                    

Korreksjon av tidligere års feil
84 761                                    33 779                         

Stell av graver
Avsluttede fond

Innbetaling til stell av gravsteder 588 098                                  531 031                       
Bevegelse 2019

SUM 1 593 874                               

Aksjer i Tønsbergkirkens Barnehage AS 100 000                       

Bevegelse 84 761                                    33 779                         

3 630 135                               3 632 622                    Saldo pr. 31.12
Avvik til oppfølging -87 248                                   -                               

Kortsiktig gjeld Sum

Endring av arbeidskapital
Fra balansen Omløpsmidler

-                                          
1 797 818                               

Investeringsregnskap

Saldo 01.01. 19 855 512                             
Saldo 31.12. 16 227 364                             
Årets endring i balansen -3 628 149                             

-14 105 197                            
-10 241 442                            

3 863 755                               

7 655 080                               

235 607                       
96 456                         

-44 870 614                 
45 009 765                  

Sum

235 607                       
5 985 922                    
5 750 315                    

Fra bevilgningsregnskapet Driftsregnskap
Sum inntekter 37 354 684                             
Sum utgifter -39 013 352                           
Eksterne finanstransaksjoner 96 456                                    
Årets endring i bev.regnskapet -1 562 211                             

-5 857 263                              

Avvik mellom bankkonto gravstell og forpliktelse skyldes at overføring fra bank gravstell til bank drift gjøres i 2020.

3 598 843                    

Renter

-520 521                      
-3 233                          
26 502                         

-519 640                                 
-7 800                                     
24 103                                    
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 153 20/00013-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Tilskudd 2020 til menighetsrådene i Vivestad, Fon, Undrumsdal, Våle, 
Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg domkirke og Søndre Slagen. 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Se sak 11/20 i møte 21.1.2020. Det er utgangspunktet for denne saken. 
De 9 rådene har hatt de tilskuddene de har fått i mange år og har rigget mye av sine 
aktiviteter rundt tilskuddene. Dette gjelder særlig de 4 menighetsrådene i Sem, Slagen, 
Domkirken og Søndre Slagen. Store kutt her allerede i 2020 vil oppleves som dramatisk. 
 
Jeg vil derfor foreslå at tilskuddene slik de var i 2019 til de ulike menighetsrådene i Re og 
Tønsberg fortsetter. For å kunne gjøre endringer foreslår jeg at tilskuddet på kr. 3000,- til de 
5 menighetsråd i Re utbetales i sin helhet 1.halvår 2020, mens de større tilskuddene til de 4 
menighetsråd i gamle Tønsberg utbetales med 50% første halvår og resten medio siste 
halvår. På den måten kan Fellesrådet gjøre om på dette vedtaket hvis det er ønskelig. 
 

Forslag til vedtak 
Tilskudd til menighetsråd 2020: 
Fon, Vivestad, Undrumsdal, Våle og Ramnes menighetsråd får hver seg kr. 3000,- i tilskudd 
2020. Beløpet utbetales i sin helhet 1.halvår 2020.  
Tilskuddene til Sem, Slagen, Domkirken og Søndre Slagen menighetsråd  

Navn Fordelings % Netto beløp 
overført 

Tønsberg sokn 27 64 800 

Søndre Slagen 
sokn 

37,5 90 000 

Slagen sokn 21 50 400 

Sem sokn 14,5 34 800 

Dette betales ut med 50% i første halvår og resten medio 2.halvår. Tilskuddet gjøres om til  
nettotilskudd (det sendes ikke ut faktura for dekking av administrative kostnader slik som i 
2019 i gamle Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 00 20/00078-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Forslag til møtegodtgjørelse og lederhonorar for medlemmer i Tønsberg 
kirkelige fellesråd 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
I gamle Tønsberg kirkelige fellesråd har det vært møtegodtgjøring og lederhonorar for 
medlemmene. 
I 2016 ble dette vedtatt av Tønsberg kirkelige fellesråd: 
«Møtegodtgjørelsen skal til enhver tid være 50% av satsen for møtegodtgjørelse for 

bystyremøter, p.t. 550,- pr. møte.  

Ledergodtgjøring settes til kr. 30 000,- pr. år. Det tilkommer ikke møtegodtgjørelse i tillegg. 

Enstemmig vedtatt.» 
Ledergodtgjøringen er den samme som styreleder i Tønsbergkirkenes barnehager AS har. 
Jeg vil ikke foreslå konkrete summer men overlater det til det nye Tønsberg kirkelige 
fellesråd. I Re kirkelige fellesråd har det også vært utbetalinger for møter og ledelse. Tallene 
derfra kjenner jeg ikke til i skrivende stund, men vi vil informere om dette på møtet hvis det 
er behov for det. 
 

Forslag til vedtak 
Møtegodtgjøring settes til………………………………………pr. møte. 
Lederhonorar settes til kr. …………………………………pr.år. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 19/20 03.03.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 200 20/00074-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd 
 
Vedlegg:  
~ 20_00074-2 Forslag delegasjonsreglement for kirkevergen_ daglig leder i Tønsberg 
kirkelige fel 229580_1_0 
 

Saksframlegg 
Delegasjonsreglement er fastsatt på bakgrunn av Lov om den norske kirke § 13, 2. ledd, 
hvor det heter at "kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten", og i henhold til 
Lov om Den norske kirke, regler for fellesråd og menighetsråd, Gravferdsloven og forskrifter 
til gravferdsloven. I følge § 10 i "regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 
virksomhet" (se side 208 i Håndboka), utarbeidet av Kirkerådet, fastsetter fellesrådet i 
særskilt delegasjonsreglement hvilke myndighet som er tildelt fellesrådets leder, 
arbeidsutvalget og daglig leder av kirkelig fellesråds virksomhet. Dette 
delegasjonsreglementet gjelder kirkevergen som daglig leder. 
Vedlagt er forslag til et slikt reglement basert på et tilsvarende reglement som ble vedtatt i 
Tønsberg kirkelige fellesråd i 2016. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte forslag til delegasjonsreglement godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 20/20 03.03.2020 
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DEN NORSKE KIRKE  1 av 3 

Tønsberg kirkelige fellesråd Vår dato Vår referanse 

 26.02.2020 20/00074-2 

   

   

 

Forslag til 

Delegasjonsreglement 

for kirkevergen i Tønsberg kirkelige fellesråd  

 

 

Bakgrunn og mandat 

Delegasjonsreglement er fastsatt på bakgrunn av Lov om den norske kirke § 13, 2. ledd, hvor det heter at 

«kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten», og i henhold til Lov om Den norske kirke, regler 

for fellesråd og menighetsråd, Gravferdsloven og forskrifter til gravferdsloven. I følge § 10 i «regler om 

formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet», utarbeidet av Kirkerådet, fastsetter fellesrådet i 

særskilt delegasjonsreglement hvilke myndighet som er tildelt fellesrådets leder, arbeidsutvalget og daglig leder 

av kirkelig fellesråds virksomhet. Dette delegasjonsreglementet gjelder kirkevergen som daglig leder. 

 

1.    Generelt om utøvelse av delegert myndighet. 

 

1.1 Tønsberg kirkelige fellesråd gir kirkevergen myndighet til å utøve daglig forvaltning og ledelse av kirkelig 

fellesråds virksomhet i samsvar med vedtatte planer og budsjett. Dette innebærer at kirkevergen blir gitt 

fullmakt til å treffe avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell stor viktighet. 

1.2 Prinsippsaker og saker som er særlig viktige, skal alltid legges fram for Tønsberg kirkelige fellesråd for 

vedtak. Dersom alle parter er enige om at saken bør avgjøres før Tønsberg kirkelige fellesråd kan samles i 

møte, kan kirkevergen sammen med Arbeidsutvalget (AU) i fellesrådet treffe avgjørelse i saken. Slike saker 

skal i tilfelle alltid refereres på første møte i fellesrådet. 

1.3 All utøvelse av myndighet skjer på Tønsberg kirkelige fellesråds vegne og ansvar, og skal utøves i samsvar 

med lover, regler og retningslinjer som er gitt av fellesrådet. 

1.4 Delegert myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake og delegerende organ kan selv treffe avgjørelse i sak. 

Delegerende organ kan overprøve vedtak gjort av underordnet organ, innenfor rammen av 

Forvaltningslovens § 35, og treffe avgjørelse om omgjøring.  

1.5 Myndighet som er delegert til kirkevergen, kan kirkevergen delegere videre så langt det er adgang til, og 

ikke annet er vedtatt. Er kirkevergen inhabil etter Forvaltningsloven § 6, skal kirkevergens myndighet 

utøves av hans/ hennes stedfortreder.  

1.6 Kirkevergen skal utøve sitt delegerte ansvar innenfor retningslinjene som overordnede instanser har satt for 

økonomiforvaltning og virksomheten ellers (lokalt vedtatte reglementer). Det er kirkevergens ansvar at 

vedtak er gjort med bakgrunn i riktig hjemmel. 

1.7 Kirkevergen er daglig ansvarshavende og utøver den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd etter «Lov 

om gravplasser, kremasjon og gravferder (Gravferdsloven). Enkeltvedtak som kirkevergen har gjort kan 

påklages til Tønsberg kirkelige fellesråd. 

1.8 Kirkevergen skal ha nødvendig dialog med den geistlige ledelsen i soknene og med prosten når saker som 

vedkommer disses tilsynsansvar blir drøftet i forvaltningen. 

 

2 Delegasjon etter Lov om den norske kirke (Kirkeloven) 
 

2.1 Kirkevergen godkjenner kostnader til drift og vedlikehold av kirker innenfor de rammer budsjettet gir, jfr. 

Kirkeloven § 14 a. 

2.2 Kirkevergen godkjenner kostnader vedrørende drift og forvaltning av gravplasser innenfor de rammer 

budsjettet gir, jfr. Kirkeloven § 14 b. 

2.3 Kirkevergen godkjenner kostnader vedrørende drift av kirkekontoret og menighetskontor innenfor de 

rammer budsjettet gir, jfr. Kirkeloven § 14 d og e. 

2.4 Kirkevergen anskaffer lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæringen, jfr. Kirkeloven § 14 g. 

 

3 Delegasjon etter Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). 
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3.1 Kirkevergen er ansvarshavende og utøver den myndighet som er tillagt Tønsberg kirkelige fellesråd etter 

Gravferdsloven og dennes forskrifter. 

3.2 Kirkevergen kan tillate at også personer uten bopel i kommunen, gravlegges på kirkegård i kommunen. Jfr. 

§ 6 2.avsnitt. 

3.3 Kirkevergen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplassen, jfr. § 7. 

3.4 Kirkevergen kan forlenge fristen for gravlegging og kremasjon (slik de fremkommer i Gravferdsloven §§ 

10 og 12) hvis det er tungtveiende grunner for det, jfr. § 13 2.avsnitt. 

3.5 Kirkevergen inngår avtale om feste av grav etter lokale vedtekter for kirkegårdene i Tønsberg kommune. 

Jfr. § 14 i Gravferdsloven. 

3.6 Kirkevergen utsteder festebrev og anmerker dette i gravregisteret, jfr. § 14 i Gravferdsloven. 

3.7 Kirkevergen gir samtykke til overføring av feste, jfr. § 16 i Gravferdsloven. 

3.8 Kirkevergen mottar melding om hvem ny fester er når fester dør, jfr. § 16 i Gravferdsloven. 

3.9 Kirkevergen treffer de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som 

en følge av gjeldende bestemmelser, jfr. § 17. 

 

4 Delegasjon av myndighet i henhold til gravferdslovens forskrifter fra kirkedepartementet. 

Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser: 

4.1 Fastsette tidspunktet for den enkelte gravlegging (jf. Forskrifter til Gravferdsloven § 12) 

4.2 Godkjenne gravminner og fundamenter før de settes opp på kirkegården og anvise plass for disse, jfr. 

Forskrifter til gravferdsloven § 25. 

4.3 Når kirkevergen finner det nødvendig, skal eieren av gravsted varsles med pålegg om å bringe et gravminne 

som er forfalt, i overenstemmelse med de krav som er stilt i vedtekter og forskrift, jfr. § 26 i Forskrifter til 

Gravferdsloven. 

4.4 Gi tillatelse til at kiste som ikke fyller kravene etter forskriftene gravlegges, jfr. § 30 i Forskrifter til 

Gravferdsloven.  

 

5 Delegasjon av myndighet i henhold til lokale kirkegårdsvedtekter. 

Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:’ 

5.1 Avgjøre søknader om å få festet en ekstra grav (jfr. Lokale vedtekter § 3). 

5.2 Avgjøre om en grav kan fornyes når det er gått 60 år etter siste gravlegging. 

5.3 Besørge planting på grav, jfr. vedtektene § 7. 

5.4 Bruke midler som er igjen etter legat til alminnelig forskjønnelse av kirkegård, jfr. vedtektene § 7. 

5.5 Avgjøre søknader om næringsvirksomhet på kirkegården. 

 

6 Økonomiforvaltning 

Kirkevergen gis fullmakt til å utøve sitt delegerte ansvar i forvaltningen av budsjett og midler i henhold til 

det enhver tid sist vedtatte økonomireglement. 

 

7 Personalforvaltning 

Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser: 

7.1 Kirkevergen bemyndiges til i det daglige å være arbeidsgiverrepresentant etter Hovedavtalen. Han/ hun 

representerer Tønsberg kirkelige fellesråd i alle partssammensatte utvalg. 

7.2 Kirkevergen innvilger permisjoner etter permisjonsreglement vedtatt av fellesrådet. 

7.3 Kirkevergen tilsetter vikarer i henhold til tilsettingsreglementet og permisjonsreglementet. 

7.4 Kirkevergen har medarbeidersamtaler med de ansatte. 

 

 

8 Delegasjon til fellesrådets leder 

Etter reglene for fellesrådets virksomhet, er det leder som har ansvar for å innkalle til møte og sette opp 

saksliste. Leder velger selv hvordan han/ hun samarbeider, eventuelt delegerer myndighet til kirkevergen. 

Leder opptrer på vegne av fellesrådet når det gjelder lønnsforhold knyttet til kirkevergen. Kirkevergen 

utøver denne myndighet i forhold til de øvrige ansatte ved kontoret. 
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9 Delegasjon til arbeidsutvalg 

Det vedtas ingen spesiell delegasjon i det normal vedtaksprosess ivaretas enten ved at det besluttes i møte, 

eller er delegert til kirkevergen. 

Arbeidsutvalget fungerer som et drøftings- og rådslagningsorgan i forbindelse med forberedelse av møter 

og saker, og som et forum som kirkevergen kan konsultere i forbindelse med avgjørelser som må tas 

mellom møtene i fellesrådet. Fellesrådet kan imidlertid selv vedta å gi arbeidsutvalget fullmakt til å 

sluttbehandle en sak mellom møtene, som det ikke er naturlig å delegere til kirkevergen. 

 

10 Ikrafttredelse 

Dette reglementet gjøres gjeldende fra 1.mars 2020. Evaluering kan skje innen utgangen av 2022. 

Eventuelle endringer må vedtas av Tønsberg kirkelige fellesråd. 

 

Behandlet av Tønsberg kirkelige fellesråds møte 3.mars 2020. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 711 20/00021-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Investeringsbudsjett for bygg og gravplass 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
På forrige møte hadde vi besøk av Jorun Borge som orienterte oss om de rehabiliterings 
utfordringene vi står overfor når det gjelder de byggene/ kirkene Tønsberg kirkelige fellesråd 
har ansvar for. Det ble lagt fram en plan som nå skal godkjennes av fellesrådet. Sammen 
med gravplassleder Bent Hansen har vi laget et tilsvarende budsjett for investeringer på 
gravplassene. I denne utsendelsen kommer kun budsjett for kirkebygg, da vi må jobbe noe 
mer med gravplassinvesteringene. Dette må vi da ta på møtet. 
 
 

Forslag til vedtak 
Det fremlagte forslaget til investeringsbudsjett for bygg og kirker godkjennes som opprinnelig 
budsjett 2020. Investeringsbudsjett for gravplasser legges fram på møtet. 
 

2020 
BYGNING KOSTNAD 

INV. 
PROSJEKTER 

 
HUSØY KIRKE 

 
1 500 000,- 

(Inkl. 
600 000,- fra 
RA) 

 
Omlegging av skifertak, syd siden. 
Samt kledning og vindskier gavl øst. 
 

 
SØNDRE 
SLAGEN 
KIRKE 

 
120 000,- 

 
Trappeheis til aktivitetsrom i kjeller 

 
DOMKIRKEN 
 

 
400 000,- 

 
Ny flombelysning rundt domkirken. 
Inn på egen strømtavle. 

SLAGEN KIRKE  Branndeteksjon i kapellet, trekke kabel fra kirken i 
nedlagt trekkerør, egen sone. 

VIVESTAD 
KIRKE 

1 200 000,-  Nye varmekilder, elektro- strømtavle, brannvarsling 
Fjerning av biotank cc kirke varmestyring 

VEAR KIRKE 400 000,- Nytt kjøkken (avsatt midler) 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 21/20 03.03.2020 
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PROSJEKT 
LEDELSE 

160 000,-  

SUM 3 780 000,-  

Finansiert slik   

Kommunalt 
tilskudd 

2 400 000 Kommunal bevilgning 2020 

Riksantikvaren     600 000 Tilskudd fra Riksantikvaren 

Bruk av fond     380 000 Bruk av ubrukte investeringsmidler 

Bruk av fond     400 000 Bruk av egne fond som ble gitt til Fellesrådet da 
stiftelsen Vear arbeidskirke ble oppløst. 

 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 010 20/00076-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Oppnevnelse av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU)  
 
Vedlegg:  
~ 19_00428-1 19_00085-1 REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG pr. 9 
227613_1_0 
 

Saksframlegg 
På møtet 17.12.2019 ble reglement for Partssammensatt utvalg delt ut. Her står det hva 
slags oppgaver utvalget skal ha. Jeg legger også ved reglementet til denne saken slik at 
dere slipper å lete tilbake i sakspapirene.  
I pkt. 1 står det følgende: 

 «Partssammensatt utvalg (psu) består av 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet, og 2 

medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne. Der hvor en eller flere arbeidstakere er 
medlem i en arbeidstakerorganisasjon med partsrett, skjer utpekingen i henhold til reglene i 
Hovedavtalen § 10.  

Arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter.  
Arbeidsgiverrepresentantene velges blant fellesrådets representanter. Fellesrådet 
velger leder og nestleder blant arbeidsgiverrepresentantene i utvalget.  
Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene velges/utpekes for en 4-års periode 
(dvs. valgperioden for menighetsrådet). Dersom spesielle grunner taler for det kan 
arbeidstakersiden gis mulighet til å skifte ut sine medlemmer etter 2 år.  
Dersom et medlem går ut av utvalget, velges/utpekes nytt medlem for resten av perioden 
selv om det er valgt varamedlem. Gjelder dette lederen, skal det velges ny leder, selv om 
det tidligere er valgt nestleder.  
Det velges/utpekes personlige varamedlemmer både for arbeidsgiver- og 
arbeidstakerrepresentantene.» 
 
Dette med personlig varamedlem har vi ikke praktisert tidligere og jeg mener det holder at 
det utnevnes ett varamedlem. Jeg fremmer ikke forslag til vedtak ved valg. 
 

Forslag til vedtak 
Følgende velger følgende medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd til å sitte i 
Partssammensatt utvalg: 
1.      Leder 
2.     Nestleder 
3.      Medlem 
4.      Varamedlem 
 
 

Forslag til vedtak 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 22/20 03.03.2020 
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DEN NORSKE KIRKE  1 av 3 

Tønsberg kirkelige fellesråd Vår dato Vår referanse 

 13.12.2019 19/00429-4 
Vår saksbehandler   
Carsten Furuseth   

 

REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG (PSU) 
Vedtatt av Tønsberg kirkelige fellesnemnd 9.5.19 under sak 10/19 

Utvalget skal utføre sine oppgaver i henhold til bestemmelsene i Forvaltningsloven og 
Offentlighetsloven. Spørsmål om habilitet skal vurderes ut fra Forvaltningsloven § 6 som angir både 
objektive og skjønnsmessige kriterier. I tillegg gjelder Kirkeloven § 35 1. ledd. 

 

1  Valg og sammensetning 

Partssammensatt utvalg (psu) består av 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet, og 2 medlemmer 
utpekt av og blant arbeidstakerne. Der hvor en eller flere arbeidstakere er medlem i en 
arbeidstakerorganisasjon med partsrett, skjer utpekingen i henhold til reglene i Hovedavtalen § 10. 

Arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

Arbeidsgiverrepresentantene velges blant fellesrådets representanter. Fellesrådet velger 
leder og nestleder blant arbeidsgiverrepresentantene i utvalget. 

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene velges/utpekes for en 4-års periode (dvs. 
valgperioden for menighetsrådet). Dersom spesielle grunner taler for det kan arbeidstakersiden gis 
mulighet til å skifte ut sine medlemmer etter 2 år. 

Dersom et medlem går ut av utvalget, velges/utpekes nytt medlem for resten av perioden selv om det 
er valgt varamedlem. Gjelder dette lederen, skal det velges ny leder, selv om det tidligere er valgt 
nestleder. 

Det velges/utpekes personlige varamedlemmer både for arbeidsgiver- og 
arbeidstakerrepresentantene. 

 

2  Mandat 

Partssammensatt utvalg er fellesrådets partssammensatte utvalg etter Kirkelovens § 35. Utvalget har 
et overordnet ansvar i spørsmål av personalpolitisk karakter, og for å sette slike spørsmål på 
dagsorden. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver 
og de tilsatte, med utgangspunkt i Hovedavtalen § 10-1 «Administrasjonsutvalg/ partssammensatt 
utvalg».  

Kommentar:  

Det forutsettes at PSU ikke behandler personalsaker, og ikke erstatter administrasjonenes rolle i 
personalforvaltningen. 

Bestemmelsene i Hovedavtalen § 10-1 kan tilpasses de lokale forhold. Dette er det gitt mulighet for i 
Hovedavtalen § 7-4. Det kan for eksempel gjelde antall medlemmer (2+1 i stedet for 3+2), flertallsvalg 
i stedet for forholdstallsvalg av arbeidstakerrepresentanter og hvilke saker utvalget skal behandle. 
Uavhengig av hva slags tilpassinger det er tale om, gjelder Kirkeloven § 35 og intensjonen bak denne 
bestemmelsen. 

 

3  Saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet. 

PSU treffer vedtak innenfor de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller er vedtatt av 
fellesrådet og innenfor de fastlagte budsjettrammer. 
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Utvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 

- Avgjøre søknader om permisjon utover det som fremgår av  permisjonsreglementet og 
 avgjøre tvist om tilsatte kan ha annet lønnet arbeid  utenom hovedstillingen (jfr. 
arbeidsreglement punkt 13). 

- Avgjøre spørsmål vedr. tolkning av fellesrådets reglementer som gjelder  tilsetting og 
 arbeidsvilkår. (Tolkning av tariffavtaler følger reglene i  Hovedavtalen § 5). 

- Andre saker som fellesrådet måtte delegere til utvalget. 

- Tilsette i saker der det er uenighet i intervju- og tilsettingsutvalget, jfr. Pkt. 6.4 i   
Tilsettingsreglementet. 

 

4  Saker der utvalget har uttalerett 

- ved tilsetting av kirkeverge/daglig leder for fellesrådet og andre lederstillinger  hvor 
fellesrådet ivaretar tilsettingsmyndigheten. 

- ved oppretting, nedlegging eventuelt omgjøring av stillinger. 

- ved fastsettelse eller endring av reglementer som berører arbeidstakerne, for  eksempel 
permisjonsreglement, tilsettingsreglement, reglement for  Partssammensatt utvalg, arbeidsreglement 
og evt. andre lokale reglementer. 

- ved utvikling og omstillingsprosesser, inkl. nye organisasjons- og  bemanningsplaner. 
 (Jfr. Hovedavtalen § 10-1 b) 

- ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske  hjelpemidler. 

- ved forslag til effektiviseringstiltak. 

- Ved andre saker av personalpolitisk karakter som fellesrådet måtte forelegge  utvalget. 

 

5  Møter i PSU 

- Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer 
 krever det. For å ivareta framdrift og kontinuitet bør det utarbeides en årlig møteplan 
for utvalget. 

- Utvalget innkalles skriftlig med 7 dagers varsel. Saksdokumentene sendes til 
 medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett. 

- Utvalgets møter holdes normalt for lukkede dører. 

- Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til   stede, 
herunder leder eller nestleder. Avgjørelser treffes med alminnelig  flertall. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. 

- Daglig leder/ kirkevergen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.  Sekretæren 
har møteplikt, samt tale- og forslagsrett. 

- Fellesrådets leder og daglig leder/kirkeverge har møte-/tale- og forslagsrett i  utvalgets 
møter selv om disse ikke er hhv. medlem eller sekretær i  utvalget. 

- Sekretæren kan i samråd med lederen innkalle andre det er ønskelig å rådføre  seg 
med. 
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- Det skal føres møtebok som sendes til medlemmer og varamedlemmer og  andre 
med møterett så snart som mulig etter møtet. Møtebok sendes også  fellesrådets 
medlemmer. 

 

6. VARIGHET 

Dette reglementet gjøres gjelder fra 1.1.2020 til eventuelt revidert eller nytt reglement 
foreligger.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 620 20/00075-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Oppnevning av styremedlem og varamedlem til Gunhild og Kåre 
Skarrebos stiftelse 
 
Vedlegg:  
Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse 
 

Saksframlegg 
Se vedlagte brev fra advokat Ole Søby som er denne stiftelsens forretningsfører. I følge 
stiftelsens vedtekter skal Tønsberg kirkelige fellesråd oppnevne et medlem og et 
varamedlem til stiftelsen. Stiftelsens formål er å tilgodese eldre personer bosatt i tidligere 
Våle kommune og advokat Søby foreslår at de medlemmene som velges er bosatt i samme 
geografiske område. Dette er i overensstemmelse med tidligere praksis. I forrige periode 
satt Ragnar Bjerknes som medlem og Bent Bjune var varamedlem. 
Jeg har vært i kontakt med Svein Terje Kvestad og Thorvald Hillestad i denne saken. Begge 
sitter i Våle menighetsråd. Disse har snakket sammen og foreslår at Thorvald Hillestad blir 
medlem i stiftelsen og Svein Terje Kvestad blir varamedlem. På denne bakgrunn foreslår jeg 
mitt forslag til vedtak. 
 

Forslag til vedtak 
På vegne av Tønsberg kirkelige fellesråd oppnevnes Thorvald Hillestad til medlem og Svein 
Terje Kvestad til varamedlem til styre for Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 23/20 03.03.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 19/00377-37 Ugradert   

 
 

 
 
 

Åpen post 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Meld ifra ved starten av møtet til møteleder Hvis du har saker du vil ta opp. 
 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 24/20 03.03.2020 



25/20 Orienteringer- referat - 20/00079-3 Orienteringer- referat : Orienteringer- referat

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00079-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Orienteringer- referat 
 
Vedlegg:  
Orientering diakon Re 02-20 
20_00584-3Rettelse av påmeldingsdato i tidligere utsendt brev om              Miljøledelse - 
invitasjon til webinarkurs med vedlegg 
 

Saksframlegg 
- Invitasjon til Grønt fellesråd – opplegg fra KR.  
- Hva gjøres i dag for å spare strøm (80% av kirkens klimaavtrykk er knyttet til 

oppvarming av kirker?) i Fellesrådsområdet. 
Hva er Bispedømmerådets policy for miljøvern? Kan Marta si noe om dette? 

- Orientering om møte på Revetal 11.2.2020 v/ Marta. 
 
 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 25/20 03.03.2020 
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Adresse: Telefon: Epost: 
Storgaten 52 333 74700 mb694@kirken.no 
3126 Tønsberg 92063387 
 

         Tønsberg, 24. februar 2020 

 

 

Til Tønsberg kirkelige fellesråd 

 

Orientering om arbeidet med diakonstillingen og diakoni i menighetene i Re 

Domprosten inviterte menighetsrådene i Re og Revetal menighetsutvalg til rådslag 11.2. 

vedrørende diakoni og diakon i Re. Kirkeverge Carsten Furuset og ass kirkeverge Per Astrup 

Andreassen deltok også på møtet. 

Diakonien er forankret i den lokale menigheten og det er derfor viktig menighetsrådene 

drøfter diakoniens plass i menighetens liv og hva som skal være diakonens arbeidsområder i 

årene som kommer. Følgende ble belyst i møtet: 

 Hva er de største diakonale utfordringene lokalt? 

 Hvordan kan menighetene være diakonale menigheter? 

 Hvordan skal vi organisere arbeidet med diakoniplanen framover? 

 Hva skal være arbeidsoppgavene til en ny diakon?   

 Økonomi og finansiering av diakonstillingen – ble et viktig tema på møtet – arbeides 

videre med dette 

 Revetal menighet og behovet for prest/menighetsleder – Møte med MU 19.2. 

Det ble orientert om fellesrådets vedtak 21.1. og om finansieringen av stillingen. Det er 

behov for et dokument som sier noe om realitetene i dette. FR har fattet et intensjonsvedtak 

som er helt avhengig av videre forankring og finansieringsplan i fortsettelsen hvor 

gaveinntekter.  

Det ble foretatt en brainstorming for oppgaver som skal dekkes av en ny diakon. Dette er et 

arbeid som må fortsette både i rådene og fra arbeidsgivers side. 

Revetal menighet og soknene i Re 

Domprosten hadde et møte 19.2. med representanter fra menighetsutvalget i Revetal 

menighet og soknepresten Jon Geir Dittmann.  

Revetal menighet har finansiert 50% prestestilling (tidligere 70%) gjennom givertjeneste. 

Prest slutter til sommeren og det er nødvendig å finne en ny løsning. MU er positive til å 

være med på finansiering av diakonstillingen forutsatt diakonen kan ha en del av sitt arbeid 

knyttet til Revetal menighet. Omdisponering av innsamlede midler må imidlertid forankres i 

årsmøte/ møte med eksisterende givere, siden de innsamlede midlene er øremerket til 

prest.  

Prost vil se på muligheten for å dekke den pastorale tjenesten ved gudstjenestene gjennom 

eksisterende prestestillinger.  

Domprosten i Tønsberg 
Storgaten 52 
3126 Tønsberg 
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Adresse: Telefon: Epost: 
Storgaten 52 333 74700 mb694@kirken.no 
3126 Tønsberg 92063387 
 

Et tettere samarbeid vil knytte Revetal menighet og soknene i Re tettere sammen, slik 

intensjonen var fra starten, da Revetal menighet ble opprettet.  

Det er også behov for å arbeide mer med givertjeneste/ fundraising i hele domprostiet. Både 

diakonstillingene og annet menighetsarbeid er avhengig av dette. 

 

 

Vennlig hilsen 

Marta Botne 

Domprost i Tønsberg 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web:    Telefaks:    Hans Jürgen Schorre 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Tønsberg kirkelige fellesråd 
Storgata 52 
3126 TØNSBERG 
   
 
Carsten Furuseth 

 

 
   

 
Dato: 06.02.2020 Vår ref: 20/00584-3 hs772 Deres ref:    

 
 

Rettelse av påmeldingsdato i tidligere utsendt brev om              
Miljøledelse - invitasjon til webinarkurs 

 
Kirkerådet inviterer herved til en webinar-rekke som skal føre kirkelige fellesråd frem til en 
miljøfyrtårnsertifisering.  
 
Ved etablering av «Grønn kirke - miljøledelse i praksis» vil Kirkerådet, sammen med 
Stiftelsen Miljøfyrtårn gjøre det enklere, mindre arbeidskrevende og billigere for kirkelige 
virksomheter å benytte seg av miljøfyrtårnportalen. Dette er nærmere omtalt på 
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/.  
 
Menigheter, kirkelige fellesråd og bispedømmekontorer får dermed tilgang til Norges fremste 
verktøy for miljøledelse. Det benyttes i dag av over 6400 virksomheter i 80 bransjer, fra små 
bedrifter til store konsern. De fleste kommuner er knyttet til denne ordningen og bruker den i 
sitt klima- og miljøarbeid. Les mer på https://www.miljofyrtarn.no/.  
 
Med denne plattformen får Den norske kirke en felles tilnærming til arbeidet med klima, miljø 
og bærekraft. Alle enheter får benytte seg av den samme «verktøykassa» og de samme 
rapporteringsmulighetene. 
 
Gjennom et digitalt system får alle virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å 
forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport. Alle virksomheter som benytter Miljøfyrtårns plattform arbeider dermed 
også for flere av FNs bærekraftsmål.  
 
Kirkerådet ivaretar i denne hovedkontormodellen et overordnet ansvar overfor Stiftelsen 
Miljøfyrtårn. Hovedkontoret oppfyller flere kriterier på vegne av de andre enhetene. Dermed 
reduseres kostnaden for underliggende enheter som skal sertifiseres, til under 10 000 
kroner, dvs. til en tredjedel av vanlig kostnad for sertifisering. Dette inkluderer bl.a. utgifter 
for veiledning, sertifisør og serviceavgift. 
 
Ved å tilby webinar-kurs ønsker Kirkerådet å gjøre det mulig for fellesrådene å delta i en slik 
sertifiseringsprosess på sin egen arbeidsplass, uten å måtte reise til et kurslokale. 
Forelesningene skal streames, og vil dermed være tilgjengelig også i etterkant. 
 
Kurset er egnet både for enheter som skal førstegangssertifiseres, enheter som trenger 
resertifisering, og for de fellesråd som i første omgang ønsker å jobbe mot å bli et «grønt 
fellesråd». 
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For å delta i Webinarrekken må den enkelte enheten 
 

- Ha bekreftet sin deltakelse 
- Ha pc med nett-tilgang og lyd. Vi bruker Skype for business og sender 

møteinnkalling derfra 
- Ha oppnevnt en ansvarlig deltaker og kontaktperson for prosessen, dvs. deltakelse 

i et infomøte (1 time) og tre temamøter (à 2 timer). Det er naturlig at denne personen 
siden er enhetens miljøfyrtårnansvarlige 

- Bruke ett til to ukesverk på dette arbeidet frem mot sertifisering 
 
Utkast tidsplan: 

Infomøte  uke 10  onsdag 4. mars kl. 13-14 
1. samling uke 11  torsdag 12. mars kl. 13-15 
2. samling uke 13  onsdag 25. mars kl. 13-15 
3. samling uke 16  onsdag 15. april kl. 13-15 
 

I ukene 17-20 arbeider man videre frem mot sertifisering. Ved behov kan man få gratis hjelp 
fra veiledere/ konsulenter.  
 
Kirkerådet ber om at interesserte fellesråd melder seg på til seniorrådgiver Hans-Jürgen 
Schorre, epost hs772@kirken.no, innen 25. februar 2020 for å sikre seg plass på kurset. 
Ta også gjerne kontakt dersom det er spørsmål om kurset. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Wenche Fladen Nervold  
Seksjonsleder diakoni og samfunn Hans Jürgen Schorre 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Flyer Miljøledelse i praksis november 2019 
 
 
 
                                  
 
 
Mottakere: 
KR - Seksjon for diakoni/samfunnPer Ivar 
Våje  

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 

Hamar kirkelige fellesrådDaniel Flugstad  Holsetgata 2 2317 HAMAR 
Asker kirkelige fellesråd, John Grimsby  Kirkelia 5 1384 ASKER 
Kirkelig fellesråd i Bærum, Astrid Holmsen 
Krogh  

Rådhustorget 5 1337 SANDVIKA 

Kirkelig fellesråd i Oslo, Robert Wright  Akersbakken 32 0172 OSLO 
Kirkelig fellesråd i Oslo, Torbjørn Borgen  Akersbakken 32 0172 OSLO 
Skien kirkelige fellesråd, Jorunn Fliid  Postboks 350 3701 SKIEN 
Tønsberg kirkelige fellesråd, Carsten 
Furuseth  

Storgata 52 3126 TØNSBERG 

Sandefjord kirkelige fellesråd, Rigmor 
Emerense Håheim  

Bjerggata 56 3216 SANDEFJORD 
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Drammen kirkelige fellesråd, Ivar Nygård  Albums gate 8 3016 DRAMMEN 
Kongsberg kirkelige fellesråd, Oddvar 
Etnestad  

Hasbergsvei 36 3616 KONGSBERG 

Ringerike kirkelige fellesråd, Kjetil Gjærde  Kirkegata 12 3510 HØNEFOSS 
Orkdal kirkelige fellesråd, Silje Ysland  Postboks 4 7321 FANNREM 
Fredrikstad kirkelige fellesråd, Gisle Kavli  Postboks 1405 1602 

FREDRIKSTAD 
Bergen kirkelige fellesråd, Asbjørn Vilkensen  Vestre Strømkaien 7 5008 BERGEN 
Sandnes kirkelige fellesråd,             Storgata 48 4307 SANDNES 
Sandnes kirkelige fellesråd, Andreas E. . 
Eidsaa Jr  

Storgata 48 4307 SANDNES 

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd BOR-
CanonC5250i@scan.local, Jan Boutera  

Rådhusveien 3 1940 
BJØRKELANGEN 

Frogn kirkelige fellesråd, Per Ørjan Aaslid  Postboks 1 1441 DRØBAK 
Moss kirkelige fellesråd,             Postboks 175 1501 MOSS 
Sarpsborg kirkelige fellesråd, Asbjørn 
Paulsen  

Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Lillestrøm kirkelige fellesråd, Peter 
Straumann  

Postboks 17 2001 LILLESTRØM 

Bodø kirkelige fellesråd v/Kirkevergen, Tom 
Solli  

Storgata 29, 8006 BODØ 

Molde kyrkjelege fellesråd, Hans Jacob Nes                        
Kristiansand kirkelige fellesråd, Hans Erik 
Ruud  

Postboks 417 Lund 4604 
KRISTIANSAND S 

Tromsø kirkelige fellesråd, Nils Harald 
Opsahl  

Postboks 1046 9260 TROMSØ 

Kirkevergen i Stavanger - Rune Skagestad            Postboks 201 4001 STAVANGER 
Hammerfest kirkelige fellesråd, Ellen Birgitta 
Johansen  

Postboks 70 9615 Hammerfest 

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter, Harald Ringstad  

                      

Trondheim kirkelige fellesråd, Kjell Inge 
Nordgård  

Postboks 23 
Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Guro Hellgren                                  
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Bestill registrering her gronnkirke.kr@kirken.no. 

 
 

Grønn kirke – miljøledelse i praksis 
Den norske kirke vil være en grønn kirke med bred samhandling rundt klima- og 

miljøspørsmål. Miljøledelsesverktøyet Grønn kirke-miljøledelse i praksis har i 2018 

etablere en felles plattform for dette arbeidet for alle kirkens enheter. Dette skal gi 

kunnskap, inspirasjon og hjelp til konkret handling og resultere i målbare utslippskutt 

og mindre miljøbelastning. 

 

Prioriterte områder: 

• Energibruk i, og drift og vedlikehold av kirkebyggene og andre bygninger  

• Bærekraftig gravplassforvaltning, bl.a. med fokus på biologisk mangfold  

• Reisevirksomhet 

 

Grønn kirke-miljøledelse i praksis gir alle kirkens enheter: 

• Et felles og helhetlig miljøledelsesverktøy inkl. rapporteringsverktøy. 

• Rapporteringsverktøyet gir en årlig rapport for rådets årsrapport. 

• Enklere å sette seg konkrete måle for økt miljøresultater. 

• Enklere kommunikasjon i miljøarbeidet internt og eksternt. 

• Et felles og rimelig verktøy for alle kirkens enheter. 

• Internkonsulenter og veiledere som kan gi hjelp og råd. 

Til dette har Den norske kirke inngått et strategisk samarbeid med 
stiftelsen Miljøfyrtårnet (MFT) som er Norges mest brukte 
miljøledelsesverktøy. Verktøyet ivaretar miljøledelse innen områdene 

energibruk  avfall  innkjøp  transport  arbeidsmiljø  HMS.  
 

Dnks miljøledelse er bygd opp etter en konsern-/hovedkontormodell. Det innebærer at 

Kirkerådet fungerer som hovedkontor og overtar ansvar for en del hovedkriterier. Dette 

forenkler miljøarbeidet for de lokale kirkelige enhetene og gir alle kirkens rundt 1600 

enheter tilslutning til ett felles verktøy. Gjennom en felles MFT-portal kan alle enheter 

registrere en individuell kartlegging, handlingsplan og rapportering.   
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Bestill registrering her gronnkirke.kr@kirken.no. 

Modellen er delt opp i tre nivå: 

a. Sertifiserte Miljøfyrtårn-enheter: 

• Kirkerådet, alle bispedømmekontorene, G19 fellesråd og andre fellesråd på 

frivillig basis. 

• De betaler en årlig avgift til stiftelsen Miljøfyrtårn. 

• Det gis veiledning gjennom prosessen for MFT-sertifisering. 

• Hvert 3. år gjennomføres en resertifisering. 
 

b. Grønne fellesråd (GF): 

• Grønne fellesråd ble lansert i 2018 og nå ønsker kirkevergelaget, Kirkerådet og 

KA at alle fellesrådene tilslutter seg ordningen. Ordningen inneholder omtrent 

halvparten av kriteriene i forhold til vanlig MFT-sertifisering. 

• Ordningen GF er gratis og krever ingen godkjenning. 

• Det gis veiledning på lik linje som ved en full MFT-sertifisering. 
 

c. Grønne menigheter (GM): 

• Eksisterende GM er allerede overført til MFT-portalen. 

• Alle nye GM registrere seg gjennom MFT-portalen. Ordningen er gratis og 

krever ingen godkjenning. 

• Det gis veiledning på lik linje som ved en full MFT-sertifisering. 

 

 

 

Regional grønn kompetanse 

Kompetente veiledere i Kirkerådet og hvert bispedømme skal gi informasjon og veiledning i 

prosessen med registrering og videre oppfølging. Vi ønsker lykke til med lokalt miljøarbeid. 
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