
 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.06.2020 kl. 16:30 

Møtested: Solvangkirken 

Arkivsak: 19/00377 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  , 27.05.2020 
 
 
Petter Holm 
Leder 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

 
 
 
 
 

 
 



 2  

  



 Tønsberg kirkelige fellesråd (02.06.2020) - 19/00377-49 Saksliste Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 : Saksliste Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.06.2020 kl. 16:30 

Møtested: Solvangkirken 

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. 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

34/20 20/00180-3 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

35/20 20/00180-4 Godkjenning av protokoll fra møte 21.4.2020 

Saker til behandling 

36/20 20/00064-2 
Godkjenning av endret årsregnskap og årsmelding 2019 for 
Tønsberg kirkelige fellesråd 
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Regnskaps- og budsjettrapport driftsregnskap pr. 1.tertial 
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Søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune 
om tildeling av tomt på Revetal 

39/20 20/00180-2 

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

40/20 19/00111-7 
Forberedelse Generalforsamling 2020 Tønsbergkirkenes 
barnehager AS- valg av valgkomité 

41/20 19/00181-6 
Forslag kandidater til KAs landsråd 2021-2025 og info om 
regionalt kontaktmøte 24.11.2020 

42/20 20/00180-5 Åpen post - saker meldes ved starten av møtet 

Orienteringssaker 

43/20 20/00180-1 Orienteringer og referat 

 
 Tønsberg, 27.45.2020 
 
Petter Holm                                           Carsten Furuseth 
Leder                                                     Møtesekretær/ kirkeverge 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00180-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Forslaget er at dette godkjennes.  
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 34/20 02.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00180-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 21.4.2020 
 
Vedlegg:  
~ 19_00377-48 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04 231533_1_0 (002) 
 

Saksframlegg 
Se vedlagte protokoll fra møte i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.4.2020. Den ble sendt ut 
22.4 til de medlemmene som var tilstede på møtet. Ingen innvendinger var innkommet innen 
fristen og den ble da sendt til alle medlemmer (faste og vara) 28.4.2020. Den er også lagt ut 
på hjemmesiden til Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte protokoll fra møte 21.4.2020 godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 35/20 02.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 21.04.2020 kl. 16:30 
Møtested: Digitalt fjernmøte 
Arkivsak: 19/00377 
  
Til stede:  Petter Holm (Tønsberg domkirke  menighetsråd), Thorvald 

Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre 
Slagen menighetsråd), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), 
Anne Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas 
(Undrumsdal menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad 
menighetsråd), Marta Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine 
Næss Askjer (Tønsberg kommune). 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Magne Bjørnereim (Slagen menighetsråd) for Elin-Merete Fortuck 

  
Forfall:  Harald Rudland Larsen (Sem menighetsråd) 
  
Andre: Per Astrup Andreassen 
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
  
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

27/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2020 2 

Saker til behandling 

28/20 Etiske retningslinjer for ansatte og fellesrådsmedlemmer 3 
29/20 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte 3 

30/20 
Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, 
Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter 

4 

31/20 
Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av 
diakonstilling i menigheten 

5 

32/20 Åpen post 5 

Orienteringssaker 

33/20 Orienteringer 6 
   
Sted, 28.04.2020 
 
Petter Holm 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 26/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Godkjenning av protokoll 

27/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 27/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte protokoll fra møte 3.mars 2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 
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Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte protokoll fra møte 3.mars 2020 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Saker til behandling 

28/20 Etiske retningslinjer for ansatte og fellesrådsmedlemmer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd starter prosessen med å etablere etiske retningslinjer for 
ansatte og folkevalgte i Fellesrådet. Partssammensatt utvalg skal uttale seg om 
retningslinjene før Fellesrådet fatter endelig vedtak. Saken kommer opp på neste 
mulige møte. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd starter prosessen med å etablere etiske retningslinjer for 
ansatte og folkevalgte i Fellesrådet. Partssammensatt utvalg skal uttale seg om 
retningslinjene før Fellesrådet fatter endelig vedtak. Saken kommer opp på neste 
mulige møte. 
Enstemmig vedtatt. 

 

29/20 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 29/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd gir kr. 25 000,- til Våle menighetsråd til kirkemusikalsk 
arbeid og sender søknaden fra Våle kirkekor for behandling der. 
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Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd gir kr. 25 000,- til Våle menighetsråd til kirkemusikalsk 
arbeid og sender søknaden fra Våle kirkekor for behandling der. 
 

 

30/20 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 30/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplanen for Diakonstillingen i Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon, Vivestad og Revetal menighet slik den fremkommer i 
saksframlegget. De 5 menighetsrådene og Revetal menighet utnevner snarest en 
person som skal sitte i adhoc gruppen som skal utforme utlysningsteksten. Denne 
gruppen utpeker også en person som skal være med i intervju- og innstillingsgruppen 
for denne diakonstillingen. Følgende person tar initiativ til første møte: 
 
............................................................ 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Etter forslag fra Petter Holm ble ordet «hver» satt inn i linje fire foran ...som skal sitte 
i adhocgruppen.... Videre ble det foreslått på møtet at Domprost Marta Botne skulle 
ta initiativ til første møte når medlemmene er oppnevnt. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplanen for Diakonstillingen i Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon, Vivestad og Revetal menighet slik den fremkommer i 
saksframlegget. De 5 menighetsrådene og Revetal menighet utnevner snarest en 
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person hver som skal sitte i adhoc gruppen som skal utforme utlysningsteksten. 
Denne gruppen utpeker også en person som skal være med i intervju- og 
innstillingsgruppen for denne diakonstillingen. Følgende person tar initiativ til første 
møte: Marta Botne. 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av 
diakonstilling i menigheten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 31/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd videresender søknaden om nye diakonimidler slik det 
fremkommer i brev fra Søndre Slagen menighetsråd til Tunsberg Bispedømmeråd. 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil ikke jobbe for at eksisterende diakonmidler skal deles 
mellom alle områder/ menigheten som har diakon, 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Brevet fra Søndre Slagen menighet forelå ikke til møtet. 
 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd videresender søknaden om nye diakonimidler slik det 
fremkommer i brev fra Søndre Slagen menighetsråd til Tunsberg Bispedømmeråd. 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil ikke jobbe for at eksisterende diakonmidler skal deles 
mellom alle områder/ menigheten som har diakon. Brevet/ søknaden fra Søndre 
Slagen menighet sendes til medlemmene i Tønsberg kirkelige fellesråd til orientering 
før det sendes til Tunsberg bispedømmeråd. 
Enstemmig vedtatt. 
 

32/20 Åpen post 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 
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Møtebehandling 

Dette møtet ble avholdt ved å bruke programmet wherby.com. Hvis det er ønskelig 
for menighetsrådene å ha slike digitale møterom på denne plattformen kan 
kirkevergene opprette egne rom for det enkelte menighetsråd.  
 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen forslag til vedtak. 
 

 
Orienteringssaker 

33/20 Orienteringer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Intet vedtak skal fattes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte også om at det brukes noe midler fra Fellesrådet for å 
streame/ filme innspilling i Domkirken. Det er ikke budsjettert med dette. Tunsberg 
biskop har gått ut og oppfordret spesielt Domkirken og Bragernes kirke om å lage 
gudstjenester som kan legges ut på nettet. Dette bør være av en god kvalitet. Ingen 
merknader til dette fra fellesrådsmedlemmene og vi fortsetter med dette. 
 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Intet vedtak skal fattes. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 133 20/00064-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av endret årsregnskap og årsmelding 2019 for Tønsberg 
kirkelige fellesråd 
Vedlegg:  
19.12.31 Årsregnskap Tønsberg kirkelige fellesråd - KORRIGERT ifbm revisjon 
Ny endret  Årsmelding 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
Saksframlegg 
Revisor har gått gjennom regnskapene for 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd. Revisor 
påpekte en del feil som gjorde at vi måtte endre regnskapene i forhold til slik de ble vedtatt 
3.mars 2020 (sak 17/20). Her er listen over de endringer som er foretatt i de nye 
regnskapene 2019 for drift og investering.  

1. Tilskudd fra riksantikvaren - kirkebygg 
 500 000 er feilaktig ført i driftsregnskapet. Dette hører til i 

investeringsregnskapet. Beløpet overføres fra drift til investering.  

 Nytt resultat kirkebygg investering, udisponert kr. 166.326 avsettes til bundet 
investeringsfond kto 5550002 Bundet investeringsfond – Kirker.  

2. Kirkegård 

 Udisponert 2019 kr 651.721, avsettes til bundet investeringsfond 5550004 
Bundet investeringsfond – Gravplasser.    

3. Refunderte sykepenger 

 Andel refunderte sykepenger mottatt i 2020, som vedrører 2019 for en ansatt er 
90.807.  Disse anordnes til 2019-regnskapet.  

Dette betyr nytt merforbruk på kr. 749.483  (-340.290 – 500.000 + 90.807) 
 
Investeringsregnskap: Nytt UDEKKET 116.388  (+201.659 + 500.000 -818.047 (651.721 
+ 166.326)). Dette er knyttet til egenkapitalinnskudd til KLP, og dette må dekkes i 2020 og 
jeg vil foreslå at dette dekkes inn ved å bruke det gamle disp. fondet til «gamle» Tønsberg 
kirkelige fellesråd. På den måten drar vi ikke dette med oss inn i nye Tønsberg kirkelige 
fellesråd. 
 
Dette betyr også at vi må endre Årsmeldingen 2019. Endringene fremkommer i punkt 5 – 
Økonomi. 
 
  

Forslag til vedtak 
Årsregnskapene for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene godkjennes. Den 
nye årsmeldingen som er vedlagt godkjennes. 

Forslag til vedtak 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 36/20 02.06.2020 
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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 3 338 834        2 320 237        2 647 200        3 025 812        
Statlige tilskudd 3 423 210        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 36 945 491      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 -2 067 860       -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 -1 971 404       -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 10 -                   117 000           125 000           -                   
SUM AVSETNINGER 55 499             160 857           125 000           1 160 616        

Regnskapsmessig mindreforbruk -                   -                   -                   -                   
Regnskapsmessig merforbruk 10 749 483           -                   -                   -                   

Tønsberg kirkelige fellesråd

DRIFTSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellesråd ORG.NR. 976 990 625 Side 1
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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 818 047           -                   -                   1 852 860        
Dekning av tidligere års udekket 10 1 596 159        1 596 169        1 230 000        -                   
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 8 271 468        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 7 000 000        6 500 000        7 900 000        20 987 000      
SUM EKSTERN FINANSIERING 8 155 080        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 8 155 080        8 492 450        10 720 921      28 320 619      

Udekket/udisponert 10 -116 388 0 0 -1 596 159 

INVESTERINGSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellesråd

Tønsberg kirkelige fellesråd ORG.NR. 976 990 625 Side 2
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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 2 447 301        3 099 724        

Sum fordringer 2 447 301        3 099 724        

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

SUM OMLØPSMIDLER 16 318 171      19 855 512      

SUM EIENDELER 187 840 215    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 2 670 907        1 852 860        
Regnskapsmessig mindreforbruk -                   -                   
Regnskapsmessig merforbruk 10 -749 483          -                   
Udisponert i investeringsregnskapet 10 -                   -                   
Udekket i investeringsregnskapet 10 -116 388          -1 596 159       
Kapitalkonto 8 171 022 045    169 309 574    

SUM EGENKAPITAL 10 177 098 774    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 187 840 215    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.

16 525 292

2 814 535

Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd

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

7 000 000                               

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

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. 

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

32 454 000                             46 342 585                  

44 850

Vesentlige regnskapsposter

91 390

2019 2018
Lønninger

2019 2018
2 121 407

Antall ansatte

2018

37

86 000

3 335 729

Gjennomsnittlig antall årsverk 30,10
40

Andre personalkostnader

2019

Lovpålagt revisjon, eks. mva

Arbeidsgiveravgift 2 885 083 2 669 418

2019
75 750 86 000

2018

Sum

17 267 890

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

75 750

Lønn daglig leder 2019 2018
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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    
S Slagen + 

avsetn 
gravplass

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

-1 596 169     -166 326       -1 596 159    -651 721         
1 110 000      637 048         123 800        394 232          
6 500 000      2 500 000      4 500 000       

117 000         -                 -                -                  
765 450         

-                 -218 545       -2 207 747    2 309 903       

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
166 326

1 852 860 0 0

651 721

1 852 860 818 047 0

Bundet investeringsfond - Kirker 166 326

Bundet investeringsfond - Gravplasser 651 721

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.

1 336 885                    

2019

23 554                         

2 670 907

Avsetninger -2 414 206                   

3 638 716                    

206 615 358                

2018
500 000                       

36 687 187                  

Årets tilgang/avgang, avskrivninger
Sum

5 740 875                    
-                               

Driftsmidler

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

5 658                           

1 852 860

500 000                       

Disposisjonsfond
Disposisjonsfond - Kirkegårdsutvidelse
Disposisjonsfond - Almenne kirkegårdsformål
Disposisjonsfond - Fellesrådet

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                                  

Beholdning 31.12.

Ovf fra drift -                               

Sum udisponert (+) / udekket(-) -116 389                      

Tilskudd 7 000 000                    

Bruk udisp tidl år -                               

Investering i aksjer og andeler -116 388                      

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                
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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      818 047        1 712 470       2 904 755       

Årets merforbr drift -              -                 -749 483       -                -                  -749 483         
Udisp/Udekket invest -116 388       -116 388         

3 638 716   632 977         -865 871       2 670 907     171 022 045   177 098 774   

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.
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                                                                                  

2018

Egenkapital

Kapitalkonto

Sum

5 740 875                               

-3 686 802                   

27 935 216                  

Bundne midler
656 845

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

2019

171 022 045                           169 309 574                

Estimert forpliktelse/midler 31.12.                                                                 

Beholdn. pr 31.12.

2 651 733                    

Årets endringer 

4,00 %

Medlemsstatus

Økonomiske forutsetninger

83                                            72                                

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

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 %

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

26                                

7 640 074                    7 900 601                               

2019

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

55 266 791                             53 961 989                  

169 309 574                           

2019

2019

2019 2018

3 189 987                               

Investeringer, egenkapitaltilskudd KLP 116 388                                  128 702                       
Ordinære avskrivninger driftsmidler
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Note 12

Note 13

Note 14

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                                    

326 414                       
96 456                         

-44 870 614                 
45 100 572                  

Sum

326 414                       
6 076 729                    
5 750 315                    

Fra bevilgningsregnskapet Driftsregnskap
Sum inntekter 36 945 491                             
Sum utgifter -39 013 352                           
Eksterne finanstransaksjoner 96 456                                    
Årets endring i bev.regnskapet -1 971 404                             

-5 857 263                              
-                                          

2 297 818                               

Investeringsregnskap

Saldo 01.01. 19 855 512                             
Saldo 31.12. 16 318 171                             
Årets endring i balansen -3 537 342                             

-14 105 197                            
-10 241 442                            

3 863 755                               

8 155 080                               

Kortsiktig gjeld Sum

Endring av arbeidskapital
Fra balansen Omløpsmidler

Bevegelse 84 761                                    33 779                         

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

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                       

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                    

Forpliktelse for gravstell

Sum bevegelse

2018

Stell av graver

1 477 486                    

2019

Aksjer i Mentor Medier AS 100                                         

Saldo pr. 01.01 3 632 622                               

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

2019 2018
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DEN NORSKE KIRKE  1 av 8 

Tønsberg kirkelige fellesråd Vår dato Vår referanse 

 26.02.2020 20/00073-1 
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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Tønsberg kirkelige fellesråd  2 av 8 
 Vår dato Vår referanse 

 26.02.2020 20/00073-1 

 
 
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. 749 483,- i 2019.Den budsjetterte overføringen fra 
driftsregnskap til investeringsregnskap på 117 000,- er strøket (strykningsbestemmelsene). 
 
5.2 Investeringsregnskap 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 8 271 468,- Dette er i sin helhet finansiert 
slik. 

Tekst Inntekter Utgifter 

Totalt finansieringsbehov  8 271 468 

Tilskudd fra kommunen 7 000 000  

Mva kompensasjon 1 155 080  

Fra driftsregnskap 0   

Bruk av diverse fond 0  

Sum 8 155 080 8 271 468 

Udekket    116 388  

Udekket i investeringsregnskap er da 116 388,-. Dette er innbetaling til egenkapitaltilskudd til KLP og 
overføringen fra driftsregnskap til investeringsregnskap ble strøket (se pkt. 5.1). Det udekkede 
beløpet må dekkes inn i 2020. 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% 
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 Tallene over viser at vi ennå ikke har sett en stor effekt av at det er etablert en rekke Navnede 
minnelunder de siste årene. 
 
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 
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Regnskaps- og budsjettrapport driftsregnskap pr. 1.tertial 2020 
 
Vedlegg:  
Budsjettrapport driftsregnskap pr. 30.4.2020 
Detaljert budsjettrapport driftsregnskap pr. 30.4.2020 
 

Saksframlegg 
Vedlagt er regnskapsrapport for drift med budsjett pr. 30.april 2020. Tønsberg kirkelige 
fellesråd ligger i henhold til budsjettet. Se merknader i vedleggene for flere detaljer. 
Lønnsbudsjettet er en stor utgiftspost og pr. 30.4 ligger regnskapet på 35% av budsjettet.  
Planen er å lage et revidert budsjett for 2020 etter sommeren. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte regnskapsrapport for driftsregnskap pr. 30.4.2020 pr. slik den fremkommer i 
vedleggene godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 37/20 02.06.2020 
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Driftsbudsjett 2020
Tønsberg kirkelige fellesråd

Ansvar: *

Regnskapstall for sammenligning er pr. 04-2020

Nytt budsjett for 2020: 17 - Opprinnelig budsjett 2020

Regnskap pr. Budsjett

04-2020 2020 Merknader % av budsjett

    Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 096 981 4 935 040

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 096 981 4 935 040

Mangler inntekter fra gravplassdriften (festeavgifter, 

legatavtaler) 22 %

    Refusjoner/overføringer * 1 374 262 3 200 255 43 %

Refusjoner/overføringer 1 374 262 3 200 255 Ikke budsjettert med sykepengerefusjon (426 000) 43 %

    Statlige tilskudd 1 765 528 4 119 810

Statlige tilskudd 1 765 528 4 119 810

Tilskudd til trosopplæring (50%). Klingende kirkelandskap 

og krigsgravtjenesten. 43 %

    Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 16 080 500 32 151 000

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 16 080 500 32 151 000 Fått bevilget tilskudd for 2 av 4 kvartaler 50 %

    Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 92 259 284 100

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 92 259 284 100 Gjelder i sin helhet Revetal menighet 32 %

SUM DRIFTSINNTEKTER 20 409 530 44 690 205 46 %

    Lønn og sosiale utgifter 9 708 709 27 687 405

Lønn og sosiale utgifter 9 708 709 27 687 405 Lønnsutgifter for 4 av 12 måneder (1/ 3 del) 35 %

    Kjøp av varer og tjenester 4 362 532 12 291 323

Kjøp av varer og tjenester 4 362 532 12 291 323 35 %

    Refusjoner/overføringer 1 506 303 4 305 172

Refusjoner/overføringer 1 506 303 4 305 172 Kremasjonsutgifter og mva komp 35 %

    Tilskudd og gaver 1 792 630 000

Tilskudd og gaver 1 792 630 000 Ikke overført tilskudd til Menighetsrådene ennå

SUM DRIFTSUTGIFTER 15 579 336 44 913 900 35 %

Brutto driftsresultat 4 830 194 -223 695

Grunnen til dette store mindreforbruket er at mai og juni 

lønn ennå ikke er ført og at vi har fått tilskudd for 6 

måneder fra kommunen.

    Renteinntekter og utbytte 0 150 000

Renteinntekter og utbytte 0 150 000

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 150 000

    Avskrivninger 0 -1 733 000

Avskrivninger 0 -1 733 000

    Motpost avskrivninger 0 1 733 000

Motpost avskrivninger 0 1 733 000

Netto driftsresultat 4 830 194 -73 695

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

    Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0

    Bruk av disposisjonsfond 0 200 733

Bruk av disposisjonsfond 0 200 733

    Bruk av bundne fond 0 0

Bruk av bundne fond 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 200 733

    Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0 -12 961

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0 -12 961

    Avsatt til bundne fond 0 0

Avsatt til bundne fond 0 0

    Overført til investeringsregnskapet 0 140 000

Overført til investeringsregnskapet 0 140 000

SUM AVSETNINGER 0 127 039

Utregnet mindre/-merforbruk 4 830 194 -1

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.
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Driftsbudsjett 2020
Tønsberg kirkelige fellesråd

Ansvar: *

Regnskapstall for sammenligning er pr. 04-2020

Nytt budsjett for 2020: 17 - Opprinnelig budsjett 2020

Regnskap pr. Budsjett

04-2020 2020 Merknader % av budsjett

36000 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester 10 674 74 000

36100 Betaling for deltakere 51 993 171 200

36110 Kostpenger 0 0

36150 Purregebyr 2 685 4 500

36180 Øredifferanse 1 0

36200 Annet salg av varer og tjenest 8 964 81 000

36210 Kremasjonsavgift egenandel 157 006 450 000 35 %

36290 Billettinntekter 30 653 120 000

36300 Husleieinntekter 38 667 38 400 Utleie av tårn i Slagen kirke til Telia

36310 Festeavgifter 73 165 2 316 000 Ikke fakturert ennå i 2020

36320 Utleie 17 245 46 000

36500 Kirkegårdstjenester 103 677 316 000

36510 Gravstell legatavtale 68 251 409 000 Blir trukket fra legatene til høsten

36520 Gravstell årlig avtale 534 000 523 940 Innbetaling for stell av graver 2020

36530 Annet avgiftspliktig salg 0 385 000

    Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 096 981 4 935 040

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 096 981 4 935 040

Mangler inntekter fra gravplassdriften (festeavgifter, 

legatavtaler) 22 %

37100 Refusjon av sykepenger 426 708 0

37101 Periodisert sykelønn -51 293 0

37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 949 021 2 308 601

37400 Refusjon fra fellesråd 25 076 378 001

37500 Refusjon fra menighetsråd 0 217 360

37700 Refusjon fra andre 24 750 0

37800 Interne overføringer (inntekt) 0 296 293

    Refusjoner/overføringer * 1 374 262 3 200 255 43 %

Refusjoner/overføringer 1 374 262 3 200 255 Ikke budsjettert med sykepengerefusjon (426 000) 43 %

38000

Tilskudd fra staten/statlige 

institusjoner 1 765 528 4 086 810

38200 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 33 000

    Statlige tilskudd 1 765 528 4 119 810

Statlige tilskudd 1 765 528 4 119 810

Tilskudd til trosopplæring (50%). Klingende kirkelandskap 

og krigsgravtjenesten. 43 %

38300 Rammeoverføring fra egen kommune 16 080 500 32 151 000

    Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 16 080 500 32 151 000

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 16 080 500 32 151 000 Fått bevilget tilskudd for 2 av 4 kvartaler 50 %

38610 Offer til egen virksomhet 5 637 0

38660 Offer til andre 1 792 0

38700 Tilskudd/gaver fra andre 36 230 284 100

38730 Givertjenesten (Revetal) 48 600 0

    Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 92 259 284 100

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 92 259 284 100 Gjelder i sin helhet Revetal menighet 32 %

SUM DRIFTSINNTEKTER 20 409 530 44 690 205 46 %

30100 Lønn i faste stillinger 6 428 223 17 778 714

30110 Vakttillegg 123 513 0

30120 Periodisering av lønn 0 0

30180 Påløpne feriepenger 850 647 2 297 827

30190 Lønnsjusteringer 0 0

30210 Lønn vikarer ved permisjoner 0 0

30220 Lønn ferievikarer 0 0

30300 Ekstrahjelp 193 336 813 000

30400 Overtid 2 263 0

30500 Annen lønn 933 0

30501 Telefon ansatte 25 063 3 600

30502 Honorar uten feriepenger 49 990 5 000

30590 Motkonto andre godtgjørelser -10 248 -1 800

30800 Godtgjørelse folkevalgte 0 90 000

30890 Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn -135 484 0

30900 Pensjoner 947 009 780 000

30901

Avsetning AGA pensjon (arb.givers 

andel) 0 0

30902 Innberettet pensjon 0 3 150 732

30903 Motkonto innberettet pensjon 0 -691 701

30920 Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring 55 267 71 400

30990 Arbeidsgiveravgift 1 058 256 3 066 639

30992

Arbeidsgiveravgift av påløpne 

feriepenger 119 941 323 994

    Lønn og sosiale utgifter 9 708 709 27 687 405
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Regnskap pr. Budsjett

04-2020 2020 Merknader % av budsjett

Lønn og sosiale utgifter 9 708 709 27 687 405 Lønnsutgifter for 4 av 12 måneder (1/ 3 del) 35 %

31000 Kontorrekvisita 21 561 50 501

31030 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 10 418 44 001

31050 Undervisningsmateriell 0 0

31150 Matvarer 44 464 103 431

31197

Innkommet på tidligere tapsførte 

fordringer 0 0

31198 Tap på krav/fordring 7 020 0

31199 Diverse utgifter 33 995 630 503

31200 Forbruksmateriell 47 047 69 901

31210 Blomster 28 686 205 501

31215 Materiell gravestell, avg.pl 62 384 0

31230 Levende lys 2 016 3 600

31240 Nattverdsmateriell 6 891 16 900

31250 Dåpsmateriell 0 8 000

31260 Arrangementer 57 602 32 651

31270 Velferdstiltak/gaver 0 47 501

31280 Arbeidstøy 2 283 72 601

31300 Porto 45 210 94 821

31310 Betalingsformidling 4 886 200 001

31320 Telefonutgifter 24 737 88 201

31330 Linjeleie 51 153 188 501

31340 EDB-utgifter 0 14 001

31400 Annonser 73 522 141 601

31410 Trykking og kopiering 3 300 8 500

31500 Kurs og opplæring 71 710 135 001

31510 Kurs og oppholdsutgifter 2 946 28 200

31600 Skyss og kostgodtgjørelse 26 412 41 500

31601 Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA 6 000 1 750

31710 Vedlikehold transportmidler 64 576 126 250

31720 Drivstoff biler og maskiner 53 017 160 000

31730 Avgifter biler og maskiner 405 1 700

31740 Forsikring biler og maskiner 109 408 73 000

31760 Transportutgifter 992 0

31770 Reiseutgifter 13 402 33 900

31800 Strømutgifter 446 149 1 280 000

31850 Forsikring bygninger 160 382 508 100

31870 Alarmutgifter 94 718 262 000

31900 Husleie 282 494 518 001

31920 Festeavgifter 0 25 000

31950 Kommunale avgifter 166 977 364 500

31960 Innfordringsutgifter 0 0

31970 Kopieringsgebyrer 0 84 000

31980 Kontingenter 30 463 194 000

31990 EDB-lisenser 369 871 684 001

32000 Inventar og utstyr 310 348 529 601

32010 Teknisk utstyr 1 351 5 000

32020 Verktøy og redskaper 18 203 90 000

32210 Leieavtale server og datautstyr 75 900 172 101

32250 Kjøp av maskiner 13 168 24 000

32300 Vedlikehold kjøpte tjenester 487 596 2 652 501

32310 Vedlikehold maskiner 94 865 252 000

32400 Serviceavtaler og reparasjoner 129 477 277 500

32500 Materialer til vedlikehold 155 944 341 000

32600 Renhold 0 4 500

32700 Konsulenttjenester 263 537 291 500

32705 Regnskaps- og revisjonshonorar 385 048 1 110 000 35 %

    Kjøp av varer og tjenester 4 362 532 12 291 323

Kjøp av varer og tjenester 4 362 532 12 291 323 35 %

33500 Refusjon til menighetsråd 2 882 0

33700 Refusjon til andre 554 400 1 847 000

33800 Interne overføringer (kostnad) 0 149 572

34280

Innførselsmerverdiavgift høy sats - 

debet 1 800 0

34281

Innførselsmerverdiavgift høy sats - 

motkonto -1 800 0

34290

MVAkomp utenfor mva-loven, 

dr.regnsk. 949 021 2 308 600

    Refusjoner/overføringer 1 506 303 4 305 172

Refusjoner/overføringer 1 506 303 4 305 172 Kremasjonsutgifter og mva komp 35 %

34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd 0 390 000

34660 Offer sendt andre 1 792 0

34700 Tilskudd/gaver til andre 0 240 000

    Tilskudd og gaver 1 792 630 000

Tilskudd og gaver 1 792 630 000 Ikke overført tilskudd til Menighetsrådene ennå

SUM DRIFTSUTGIFTER 15 579 336 44 913 900 35 %

Brutto driftsresultat 4 830 194 -223 695

Grunnen til dette store mindreforbruket er at mai og juni 

lønn ennå ikke er ført og at vi har fått tilskudd for 6 

måneder fra kommunen.
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Regnskap pr. Budsjett

04-2020 2020 Merknader % av budsjett

39000 Renteinntekter 0 150 000

    Renteinntekter og utbytte 0 150 000

Renteinntekter og utbytte 0 150 000

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 150 000

35900 Avskrivninger 0 -1 733 000

    Avskrivninger 0 -1 733 000

Avskrivninger 0 -1 733 000

39900 Motpost avskrivninger 0 1 733 000

    Motpost avskrivninger 0 1 733 000

Motpost avskrivninger 0 1 733 000

Netto driftsresultat 4 830 194 -73 695

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0

    Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0

39400 Bruk av disposisjonsfond 0 200 733

    Bruk av disposisjonsfond 0 200 733

Bruk av disposisjonsfond 0 200 733

39500 Bruk av bundne fond 0 0

    Bruk av bundne fond 0 0

Bruk av bundne fond 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 200 733

35300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk0 -12 961

    Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0 -12 961

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0 -12 961

35500 Avsetninger til bundne fond 0 0

    Avsatt til bundne fond 0 0

Avsatt til bundne fond 0 0

35700 Overføring til investeringsregnskapet 0 140 000

    Overført til investeringsregnskapet 0 140 000

Overført til investeringsregnskapet 0 140 000

SUM AVSETNINGER 0 127 039

Utregnet mindre/-merforbruk 4 830 194 -1

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 710 20/00179-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune om tildeling av 
tomt på Revetal 
 
Vedlegg:  
Uttalelse om menighetssenter 
Notat om menighetssenter på Revetal. 
Til styret i Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Saksframlegg 
Fra leder i Våle menighetsråd, Svein Terje Kvestad, har vi fått en henvendelse der han ber 
om støtte fra fellesrådet til søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg om tildeling av 
tomt på Revetal for fremtidig bygging av et menighetssenter. Vedleggene sier mer om dette 
prosjektet. Jeg tenker at Tønsberg kirkelige fellesråd kan være positive og sende søknaden 
til Tønsberg kommune på vegne av Våle menighetsråd. Det er imidlertid viktig å understreke 
at en slik søknad ikke binder Tønsberg kirkelige fellesråd til å yte økonomisk bistand til dette 
prosjektet. Vi har fra før tilsvarende ønsker/ prosjekter fra Sem menighetsråd og til dels fra 
Slagen menighetsråd. Det har dessverre ikke vært mulig å gi disse prosjektene noen 
lovnader om økonomisk støtte.  
 
 

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

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 38/20 02.06.2020 
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Utskrift fra møtebok for Undrumsdal menighetsråd 11.02.20. 

 

Sak 7/20 Menighetssenter på Revetal 

Det er et ønske om å bygge et menighetssenter på Revetal som skal romme mange ulike funksjoner. 

Undrumsdal menighetsråd går inn for at arbeidet med å etablere et Menighetssenter på Revetal kan 

starte. Først skaffe tomt og deretter videre planlegging. Arbeidsgruppa får fullmakt til å ta avgjørelser 

på vegene av menighetsrådene i “gamle Re”. Arbeidsgruppa skal informere menighetsrådene og 

menighetsutvalget på Revetal om det videre arbeidet. 

 

Utskrift fra Møtebok for Ramnes menighetsråd 11.02.20 

 

Sak 17/20: Menighetssenter på Revetal 

 Vedtak fra dagens møte: Ramnes Menighetsråd går inn for at arbeidet med å 

etablere et Menighetssenter på Revetal kan starte. Først skaffe tomt og deretter 

videre planlegging. Arbeidsgruppa får fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av 

menighetsrådene i "Gamle Re" Arbeidsgruppa skal informere menighetsrådene og 

menighetsutvalget på Revetal om det videre arbeidet. 

 

Utskrift fra Fon menighetsråd 11.02.20 

Sak 11/20 Eventuelt 

- Skriv: Menighetssenter på Revetal.  

Forslag til vedtak: 

Fon menighetsråd går inn for at arbeidet med å etablere et Menighetssenter på Revetal 

kan starte. Først skaffe tomt og deretter videre planlegging. Arbeidsgruppa får fullmakt 

til å ta avgjørelser på vegne av menighetsrådene i «gamle Re». Arbeidsgruppa skal 

informere menighetsrådene og menighetsutvalget på Revetal om det videre arbeidet.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Utskrift fra Vivestad menighetsråd 

Sak 13/2020      Menighetssenter på Revetal 

Det arbeides med planer om å bygge et Menighetssenter på Revetal for alle menighetene i 

Re.  Arbeidsgruppa som arbeider med denne saken ser for seg et felles senter der barn, unge, voksne 

og eldre fra alle menighetene kan samles og føle seg hjemme. Senteret skal for eksempel kunne 

inneholde et godt og trivelig lokale for gudstjenester og møter, lokaler for aktiviteter for alle 

aldersgrupper, kontorer for kirkens ansatte, en liten kafe der folk kan droppe innom for en prat over 

en kaffekopp og møte hverandre i en uhøytidelig atmosfære, lokale for livssynsnøytrale møter, et 
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tilbud om overnatting for dem som trenger det. Arbeidsgruppen poengterer at det er viktig at alle 

menigheter ser på dette som et felles prosjekt.  Arbeidsgruppa ber i sitt forslag om menighetsrådets 

støtte til at arbeidet med å etablere et Menighetssenter på Revetal kan starte. Først skaffe tomt og 

deretter videre planlegging. Arbeidsgruppa ber om fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av alle 

menighetsrådene i gamle Re. Arbeidsgruppa skal informere menighetsrådene og menighetsutvalget 

om det videre arbeid. 

Vedtak: Vivestad Menighetsråd er nok skeptiske til å etablere flere bygg/forsamlingslokaler da det er 

et stort behov for vedlikehold på kirkebygg og forsamlingshus slik forholdene er nå. Vivestad 

Menighetsråd støtter ideen til prosjektet verbalt, men ser det vanskelig å kunne bidra med noen 

økonomisk støtte. 

 

Vennlig hilsen 

Inger-Johanne Grelland 

Leder MR Vivestad 

 

 

Utskrift fra Våle menighetsråd: 

Sak 11/20: Menighetssenter på Revetal 

Innstilling: Våle menighetsråd går inn for at arbeidet med å etablere et Menighetssenter på Revetal 
kan starte. Først skaffe tomt og deretter videre planlegging. Arbeidsgruppa får fullmakt til å ta 
avgjørelser på vegne av menighetsrådene i «gamle Re». Arbeidsgruppa skal informere 
menighetsrådene og menighetsutvalget på Revetal om det videre arbeidet. 

  

Alle har uttrykt seg positive til at det blir arbeidet med å etablere et menighetssenter på Revetal av 
arbeidsgruppa, og de går inn for innstillingen.  Det presiseres at i uttrykket «først skaffe tomt» ligger 
det at det arbeides med å få avsatt et område i arealplanen til formålet og deretter videre planlegging. 
Arbeidsgruppa får fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av menighetsrådene i «gamle Re» for å oppnå 
dette. Med vedtaket forplikter ikke Våle menighetsråd seg til å ta et økonomisk ansvar på nåværende 
tidspunkt. 
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Til  

Fon menighetsråd 

Ramnes menighetsråd 

Undrumsdal menighetsråd 

Vivestad menighetsråd 

Våle menighetsråd 

Menighetsutvalget på Revetal. 

 

Menighetssenter på Revetal – et senter for alle menigheten i Re. 

 

Vi har fem flotte kirker i Re. Her samles folk til gudstjeneste, dåp, vielse og begravelse. 

Kirkene våre gir også gode muligheter for konserter og kulturelle aktiviteter. 

På Revetal er Røråstoppen skole rammen for menighetens gudstjenester. 

 

Men en menighet er mer enn gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Mange av de aktivitetene vi er i gang med lar seg ikke gjennomføre i våre kirkebygg.  

Når barn og unge samles, må vi derfor låne eller leie andre lokaler, som for eksempel skoler. 

Det innebærer mye ekstra arbeid for lederne og et stort ansvar for at ikke noe i lånte eller 

leide lokaler kommer til skade. 

 

Vi trenger egne lokaler som arena for de aktiviteter som er i gang. Det dreier seg blant 

annet om:  

Småbarnstreff. 

Konfirmantarbeid.  

Januarklubben for barn i 3-7.klasse.  

RETRO: Ungdomsklubb for unge i 8-10.klasse.  

Superfredag for barn i 5-7.klasse. 

 
Vi trenger et felles senter på Revetal for alle menighetene i Re, et sted der barn, 

unge, voksne og eldre fra alle menighetene våre kan samles og føle seg hjemme. 

 

Senteret for alle menighetene i Re kan for eksempel inneholde 

- et godt og trivelig lokale for gudstjenester og møter 

- lokaler for aktiviteter for alle aldersgrupper 

- kontorer for Kirkens ansatte 

- en liten kafé der folk kan droppe innom for en prat over en kaffekopp og i en 

uhøytidelig atmosfære kan møte hverandre og Kirkens ansatte 

- lokale for livssynsnøytrale arrangementer 

- et tilbud om overnatting for dem som trenger det 

 

En arbeidsgruppe har jobbet med saken en tid: Per Kristian Røed, Per Astrup Andreassen, 

Wenche Weum Bue, Arne Nøkland, Ole Harald Neergård, Nils Øyvind Kjøl og Thorvald 

Hillestad. 

 

Nå ønsker vi å gå fra samtale til handling. 

 

For at et menighetssenter på Revetal skal bli en realitet, er det viktig at alle menighetene ser 

på dette som et felles prosjekt, noe vi gjør sammen. 

Mens vi arbeider videre med dette, fortsetter vi å samles i kirkene våre slik vi er vant til. 

Gudstjenestene på Røråstoppen skole fortsetter som før. 



38/20 Søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune om tildeling av tomt på Revetal - 20/00179-1 Søknaden til kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune om tildeling av tomt på Revetal : Notat om menighetssenter på Revetal.

 2 

Kanskje vil også et samarbeid om et menighetssenter på Revetal føre til at vi knyttes tettere 

sammen som menigheter og får mer lyst til å besøke hverandres kirker og bli mer kjent med 

hverandre. 

 

Vi vil derfor be om at hvert enkelt menighetsråd og menighetsutvalget på Revetal 

drøfter saken og melder tilbake til arbeidsgruppa om vedtaket som gjøres.  

 

Vi har følgende forslag til vedtak i menighetsråd og menighetsutvalg: 

........ menighetsråd / Revetal menighetsutvalg går inn for at arbeidet med å etablere et 

Menighetssenter på Revetal kan starte. Først skaffe tomt og deretter videre planlegging. 

Arbeidsgruppa får fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av menighetsrådene i «gamle Re». 

Arbeidsgruppa skal informere menighetsrådene og menighetsutvalget på Revetal om det videre 

arbeidet. 

 

 

På vegne av arbeidsgruppa: 

 

 

Wenche Weum Bue               Nils Øyvind Kjøl 

 

 

Kontaktinfo for Wenche:  

Mobil: 911 76 853. 

E-post: wewbue@icloud.com 

 

Kontaktinfo for Nils Øyvind: 

Mobil: 476 86 586 

E-post: nilskjol47@gmail.com 
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Til styret i Tønsberg kirkelige fellesråd 

 

Det har i lengre tid vært en diskusjon i menighetene i tidligere Re kommune om muligheten 

til å få etablert et Menighetssenter på Revetal. En arbeidsgruppe har vært i aktivitet og sendt 

menighetsrådene et notat om saken (vedlegg 1). 

Behandlingen av spørsmålet i de fem menighetsrådene foreligger (vedlegg 2). Her framgår 

det en entydig interesse for å arbeide videre med temaet. Siden Revetal ligger i Våle 

kirkesogn, ble det i et fellesmøte mellom menighetsrådene enighet om at Våle menighetsråd 

tar saken videre. 

Kommuneplanarbeidet i nye Tønsberg kommune er i gang med den såkalte samfunnsdelen. I 

2021 står arbeidet med arealdelen for tur. Det er viktig at menighetene her melder sin 

interesse for Kommuneplanutvalget gjennom en søknad om et konkret areal sentralt på 

Revetal. 

Ansvarlig kommunalsjef for kommuneplanarbeidet har uttrykt at en søknad står sterkere jo 

bredere støtte den har i de kirkelige organer. På den bakgrunn ber menighetene i tidligere 

Re kommune Tønsberg kirkelige fellesråd om å gi sin støtte til tanken om etablering av et 

menighetssenter på Revetal. Vi tror at en aktiv holdning fra det høyeste kirkelige organ i vår 

nye kommune vil kunne ha avgjørende betydning for utfallet av saken. 

 

Våle, den 24. mai 2020 

 

 

For menighetsrådene i tidligere Re kommune 

 

Svein Terje Kvestad 

Leder i Våle menighetsråd 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00180-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2021-
33 – Forslag til 
planprogram og planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Vedlegg:  
Kirkene i Tønsberg - kulturbærere i kommunen 
Innspill kommunal planstrategi for Tønsberg 2020 - notat fra Marta Botne 
 

Saksframlegg 
Vedlagt er brev fra Tønsberg kommune der det orienteres om forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 2021-33  
Planprogrammet beskriver hvordan Tønsberg kommunen skal gjennomføre arbeidet med å 
utarbeide ny samfunnsdel og har følgende hovedtemaer:  

 FNs bærekraftsmål i kommuneplanprosessen  

 4 satsningsområder for kommuneplanperioden  

 Temaer og utredninger for arealstrategien  

 Organisering og medvirkning i kommuneplanprosessen  
 

Frist for å komme med uttalelser til planstrategien og planprogrammet er satt til 9. juni 2020. 
Kommunal planstrategi 2020-2024 er på 49 sider og den legges ved innkallingen separat og ikke som 
et vedlegg til denne saken.  
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er en prosjektbeskrivelse av kommunens 
planprosess. Den beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Dette forslaget legges også til innkallingen 
separat, og ikke som et vedlegg til saken. 
Jeg har utfordret ass. Kirkeverge Per Astrup Andreassen og domprost Marta Botne til å skrive noe 
som vi kan utfordre kommunens planstrategi. – sitat fra side 2 i kommunal planstrategi: «Den 
kommunale planstrategien er ikke en plan, men et verktøy som kommunen er pålagt å utarbeide for 
å vurdere hvilke planer som bør prioriteres den kommune valgperioden for å få til ønsket 
samfunnsutvikling.» 
Det er skrevet en del om middelalderen og vikingtid og om kulturminner, men det står ikke noe om 
pilgrimsleden eller noe om kommunens 4 middelalderkirker. Noe av dette vil vi få anledning til å 
uttale oss om senere, men det er viktig at vi formidler dette til kommunens ledelse og politikere 
allerede nå i den kommunale planstrategien. Per Astrup Andreassen har skrevet et lengre innlegg 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 39/20 02.06.2020 
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om våre kirker og middelalderkirkene spesielt. Jeg har i forslag til vedtak klippet fra dette 
dokumentet. Det ligger vedlagt saken. Notatet fra Marta Botne er også vedlagt saken, men mange 
av hennes punkter er nevnt i forslag til vedtak under. Her kan det forkortes og knas på 
formuleringer, og det vil være mulig å endre det fremlagte forslaget. 
 

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

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

rundt livet og setter preg på samfunnet.»… 

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

verdibærere.» 

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

velferdssamfunn nedenfra.» 

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

polarisering og konflikt.» 

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

som kulturbærere, sosiale entreprenører og samfunnsbyggere.» 

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

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

Tønsberg kommune har et stort mangfold av kirker. 14 kirkebygg, som i alder spenner fra mellom ca. 
850 år til snaut 20 år, hvor noen er blant kommunens, men også landets fremste kulturskatter. 
Kirkebyggene er i daglig bruk til både kirkelige handlinger og et mangfold av kulturarrangement. 

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

De fire eldste kirkene stod trolig der da Baglerne la sine planer på Slottsfjellet og la i vei til slagene på 
Re mot Birkebeinerne i 1163 og 1177. På Slottsfjellmuseet i Tønsberg kan vi blant annet se hvordan 
kunstner Hans Gerhard Sørensen tenker det så ut med oppsamlingsplass for de døde utenfor 
Ramnes kirke. 
 

 

 
Fra å være historieforteller, der kunst-, håndverks- og bygge historie fortelles er kirken ikke minst et 
hus der historiene om slekters gang fortelles. Det spenner fra glade begivenheter i forbindelse med 
dåp, til sorg i forbindelse med gravferd. Ole Paus har sagt: 
 

«Kirken er et sted hvor vi kan komme med våre største gleder og svarteste sorger. Dette sitter i 
rommet som et ekko og er den usynlige utsmykkingen av kirkerommet». 
 

Stortingsmelding 48 (2002–2003) ”Kulturpolitikk fram mot 2014” omtaler positivt både verdien av 
kulturelt og kunstnerisk arbeid i forhold til gudstjenesten, og kirkens brede kulturarbeid lokalt. Denne 
utfordringen har de lokale menighetene i Tønsberg langt på vei tatt i måten kirkebyggene brukes i 
dag. 

Ikke bare formidles den kristne tusenårige kulturarv i våre 14 kirkebygg, men også lokale og moderne 
kulturuttrykk veves inn i gudstjenestene, og i egne kulturarrangement i kirkene i Tønsberg. 
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Det skjer ved at kirkebyggene tar opp i seg et bredt kulturelt engasjement gjennom konserter, 
utstillinger og forskjellige oppsetninger. Dette spenner fra store kor- og orkesterverk som Händels 
Messias og Påskeoratoriet av Bach i Tønsberg Domkirke, til lokale teaterforestillinger. Et eksempel er 
blant annet den kulturelle skolesekken med forestillingen Petra og Ulven, av Sergei Prokofjev, i Våle 
kirke, som ble spilt for barnehagebarn og grunnskolebarn i forbindelse med «Kirkemusikk for store og 
små».  
Hvert år huser også kirken kulturarrangement i forbindelse med «Klingende kirkelandskap», som er 
en konsertserie som foregår gjennom året i Tønsbergs kirker, og er støttet av Kulturrådet. 
Kirkene er også en arena for Tønsberg kommunes kulturskole der elevene får være med å framføre 
stykker blant annet i konserter i samarbeid med kirkens musikere og i egne konserter ved 
semesteravslutninger. Våle kirke er også ukentlig «klasserom» for Tønsberg kommunes orgelskole. 

Gjennom skolebesøk, besøk av barnehager og skolegudstjenester er også kirken en viktig del av det 
pedagogiske tilbud for barn og unge i kommunen. 

I Kirkemøtets kulturmelding «Kunsten å være kirke» er også kirkemøtet opptatt av den viktige rollen 
landets menigheter har med å: «bygge nettverk og gi rom for det kulturelle mangfold i kirken, slik at 
kirken kan være en offensiv kulturbærer, som tar et bredt spekter av kunstformer og medier i bruk». 

Til slutt et sitat fra Erling Dittmanns prolog til Ramnes kirkes 800 års kirkejubileum i 1993: 

Taus står den steinsatte døpefonten tilbake, gjemmer sin stumme saga om bygdefolkets 
dåpsvandring i kirkens 800-årige signingstid. 800 år under Olavsarven, synlig for våre øyne i din kirke, 
din helligdom, hjem for glede, hjem for gråt, en bolig fra slekt til slekt.  
Gloria In Excelsis Deo! 
Ære være Gud i det høyeste! 

 
Tønsberg 22.5.2020 
Per Astrup Andreassen 
Ass. kirkeverge 
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Innspill til forslaget til kommunal planstrategi for Tønsberg 2020-2024 
 

Tønsberg kirkelige fellesråd takker for muligheten til å komme med innspill til det framlagte 

forslaget til kommunal planstrategi for Tønsberg i perioden 2020-2024.  

Kirkelig fellesråd er tett på alle kirkesokn i hele kommunen, og vi ønsker være en bidragsyter 

til å realisere Tønsberg kommunes målsettinger i samfunnsplanleggingen. 

Vi er glad for at FNs bærekraftsmål er godt integrert i forslaget til planstrategi. 

Vi vil påpeke at proposisjonen (Prop 130L 2018-2019) til den nylig vedtatte loven om tros- og 

livssynssamfunn legger noen viktige premisser for tros- og livssynssamfunnenes bidrag til en 

positiv samfunnsutvikling i lokalmiljøet. I innledning heter det:  

 

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

rundt livet og setter preg på samfunnet.»… 

 

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

verdibærere.» 

 

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

velferdssamfunn nedenfra.» 

 

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

polarisering og konflikt.» 

 

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

som kulturbærere, sosiale entreprenører og samfunnsbyggere.» 

 

På bakgrunn av dette vil vi gi følgende innspill til det framlagte: 

 

5.2  Å vokse opp i Tønsberg 

Nytt planbehov 2020-2024 

Tilføyelse: Mulighet for samarbeid og samskaping med tros- og livssynssamfunn og frivillige 

organisasjoner kartlegges for å styrke nettverket  for barn og unge.  

 

5.3. Folkehelse 

God folkehelse bygges i vesentlig grad i alle andre sektorer enn helsevesenet.  

Mening, mestring og inkluderende fellesskap er en del av dette. Kirken og de øvrige 

trossamfunnene kan være viktige samarbeidspartnere i alle aldersgrupper 

 

5.4. By lokalsenter og transport 

5.4.1. En levende by – LEVENDE BYGDER 

Både i by og bygd er middelalderens kirkebygninger levende bidsragsytere til landskap og 

byrom. Både middelalderkirkene, kirkeruinene og de nyere kirkene skaper en linje av 

tilhørighet og kontinuitet som kan synliggjøres ved bruk i helg og hverdag.  
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5.6. Kultur og friluftsliv 

Tønsberg var et viktig pilegrimsmål i middelalderen og pilegrimstradisjonen er levendegjort 

gjennom et bredt engasjement også lokalt.  

Tønsberg kommunes satsing på markering av middelalderhistorien bør inkludere 

pilegrimsperspektivet. Tønsberg var et svært viktig pilegrimsmål i. Fornyelse av dette foregår 

skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Samarbeid mellom fylkets satsing på pilegrimsleden, kommunens kultursatsing og kirkens 

virksomhet kan gi en god synergi.  

 

6.3. Grunnleggende behov for trygghet, MENING og tilknytning  

Innbyggerne er kommunens viktigste positive ressurs i arbeidet med å skape trygghet og 

tilhørighet .  

- Vi foreslår at også ordet MENING legges inn i overskriften i 6.3. Å oppleve at livet er 

meningsfullt er en viktig subjektiv faktor som er av stor betydning for folkehelsen.  

De ovennevnte punktene fra Prop.130L (2018-2019) gir en bred begrunnelse for hvorfor 

tros- og livssynssamfunnene aktivt bør involveres i dette arbeidet. 

 

6.5. Mindre økonomisk handlingsrom i off sektor 

Når de økonomiske rammene strammes inn er det viktigere enn noen gang at samskaping 

settes på dagsorden for å løse essensielle oppgaver på en best mulig måte.  

Vi har i det ovennevnte vektlagt at på mange tjenesteområder vil et godt og nært samarbeid 

med kirken og øvrige tros- og livssynssamfunn være et gode. Det samme gjelder selvsagt 

frivillige organisasjoner. Slikt samarbeid kan øke kostnadseffektiviteten.  

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet og ser fram til samarbeid slik at vi sammen 

skaper en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune.  

 

Tønsberg 3. juni 2020 

 

 

….. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 626 19/00111-7 Ugradert   

 
 

 
 
 

Forberedelse Generalforsamling 2020 Tønsbergkirkenes barnehager AS  
- valg av valgkomité 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Tønsberg kirkelige fellesråd eier Tønsbergkirkenes barnehager AS, og det skal avholdes 
Generalforsamling. I år blir det 15.september som er vårt neste fellesrådsmøte. Det skal 
velges et nytt fast medlem og et varamedlem. Styremedlem Elisabeth Enger Lund går ut av 
styret. Det har ikke vært valgt varamedlem tidligere. Styrets leder er Petter Holm, og 
styremedlem er Magne Bjørnereim. Disse er ikke på valg. 
Det bør velges en valgkomité som vurderer kandidater og foreslår dette til 
generalforsamlingen. Det er viktig at daglig leder i Tønsbergkirkenes barnehager AS, Anne 
Ruth Jensen har et godt styre å støtte seg til. Vi foreslår at leder i Tønsberg kirkelige 
fellesråd Petter Holm og kirkeverge Carsten Furuseth danner valgkomiteen.  
 
 

Forslag til vedtak 
NN og NN velges til valgkomiteen for valg av nye styremedlemmer til Tønsbergkirkenes 
barnehager AS på generalforsamlingen 15.9.2020 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 40/20 02.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 014 19/00181-6 Ugradert   

 
 

 
 
 

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

Saksframlegg 
Det skal velges nytt Landsråd i KA for perioden 2021-2025. KAs landsråd har disse 
oppgavene slik det fremkommer i KAs vedtekter: 
§ 7 Landsråd  
a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av 
april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles 
til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det 
påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av 
de stemmeberettigede er til stede. 
 
b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 
representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett 
tilleggsmandat. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 
93 årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal 
samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for 
hvordan valgene gjennomføres. 
 
c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av Landsråd skjer ett år etter 
ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret deltar 
med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes. 
 
d) Landsrådet skal: 
• Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden. 
• Vedta valgregler for valg til KAs organer. 
• Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid. 
• Vedta strategiplan for KAs virksomhet. 
• Fastsette rammer for medlemskontingenten. 
• Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen. 
• Velge styre, valgkomité og kontrollkomité. 
• Velge revisor. 
• Forelegges rapport fra kontrollkomiteen. 
• Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering. 
• Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker 
må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet. 

Tunsberg Bispedømme skal velge 3-5 representanter til KAs landsråd for perioden 2021-
2025. Av disse må minimum 2 (ved 3-4 representanter) eller 3 (ved 5 representanter) være 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 41/20 02.06.2020 
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rådsmedlemmer. Dette betyr at også ansatte kan velges til KAs landsråd. 
Nominasjonskomiteen i Tunsberg Bispedømme ble valgt på regionalt kontaktmøte 2019 og 
består av følgende personer: Elisabeth Lie Aasland – Færder kirkelige fellesråd (rådsmedlem), 
Carsten Furuseth – Tønsberg kirkelige fellesråd (kirkeverge) Roar Olsen – Hønefoss/Ringerike. 

Varamedlemmer: Trygve Lono Smedsgård – Gol Søren Falch Zappfe – Lier  

 
 
 

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

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00180-5 Ugradert   

 
 

 
 
 

Åpen post - saker meldes ved starten av møtet 
 
  
 
         
 

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

Forslag til vedtak 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 42/20 02.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00180-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Orienteringer og referat 
 
Vedlegg:  
Ansvarsforsikring+og+ulykkesforsikring+2020 
 

Saksframlegg 
1. Besøk av Diakon Ole Hafell som er ansatt i en nyopprettet stilling i 2019. Han jobber med 
UngSorg og har sitt arbeidsområde i de videregående skolene i Tønsberg, Sandefjord og 
Larvik.  
2. Ansvars og ulykkesforsikring 2020 
3. Informasjon om arbeidet med å ansette kantor og Diakon i gamle Re. 
4. Oppstart av gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter (Marta Botne) 
5. Litt om investeringer: 

 Husøy kirke nytt tak 

 Vivestad kirke – reparasjon av kledning og maling 

 Ramnes kirke og p-plass 
 
 

Forslag til vedtak 
Intet vedtak skal fattes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 43/20 02.06.2020 
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RUNDSKRIV 

3/2020 
 

Saksbehandler: Knut Are Hole Dato: 25. mai 2020 

 
 

 
 
KA KA ka@ka.no 
Postboks 1034 Sentrum Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Telefon: 23 08 14 00 

0104  OSLO www.ka.no Org.nr: NO 971 273 003 MVA  

 

Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2020 
 

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og 

ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av 

Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet 

seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA 
 

Både ansvarsforsikringen og ulykkesforsikringen leveres av KNIF Trygghet Forsikring 

(www.knif.no).   

Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatnings-

ansvar. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som 

tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring 

(økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor 

menighetsråd/fellesråd). Se vilkår. 

Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader på person som medfører død, 

invaliditet eller behandlingsutgifter. Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke 

er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt 

frivillig arbeid, idrett mv. Se vilkår. 

De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige, og 

besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirke. Virksomheter som er etablert 

som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksje-selskap mv) er ikke inkludert. Dvs 

aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner som ikke er en del av menighetens 

regnskap, er ikke dekket. Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. 

Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver. 

All virksomhet som foregår lokalt i regi av Den norske kirke og inngår i kirkelig 

fellesråds og/eller menighetsrådenes budsjett eller i regnskap/årsberetning er 

virksomhet som omfattes av forsikringen. Virksomhet som springer ut av den lokale 

prestetjenesten er omfattet av ordningen. Ordningene omfatter også barnehager og 

andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd. Besøkende mv. 

på gravplassene er videre omfattet. 

I tillegg dekker forsikringene byggherreansvar (opp til kr 10 mill), formuesskade og 

kriminalitet. Se vilkårene via linken. 
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En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring, som KA inngår på vegne av 

hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler: 

• Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at 

det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler.  

• En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen. 

Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere 

og deltagere i Den norske kirkes virksomhet. 

• Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra 

enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da 

unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke. 

• En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og 

eventuelle behov for tilleggsdekning mv 

• KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene. 

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom 

en deling mellom fellesrådene (2/3) og Den norske kirke (rettssubjektet) (1/3). KA har 

funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all 

lokal kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd. 

Avmelding 

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse forsikringsavtalene må melde fra til 

KA innen 5. juni 2020. Avmelding skjer via epost til KA: ka@ka.no. I de 

fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten 

bli omfattet av ordningene. 

Premie 2020 

Premien har ikke økt fra 2019, men gått totalt ned med ca kr 100 000. Samlet kostnad 

fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse: 
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Marit H. Hougsnæs                 Knut Are Hole 
      adm.dir.             direktør 

Fellesråd i kommuner med Egenandel 

Under 2500 innbyggere: 400kr         

2 500 til 4 999 innb: 600kr         

5 000 til 9 999 innb: 1 200kr      

10 000 til 19 999 innb: 2 000kr      

20 000 til 49 999 innb: 2 500kr      

50 000 til 59 999 innb: 3 900kr      

60 000 til 69 999 innb: 4 600kr      

70 000 til 99 999 innb: 5 000kr      

100 000 til 150 000 innb: 7 000kr      

Kirkelig fellesråd i Trondheim 11 000kr    

Bergen kirkelige fellesråd: 15 000kr    

Kirkelig fellesråd i Oslo 22 000kr    

Den norske kirke (rettssubjektet) 247 000kr  
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