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Eventuelt 

   
Sted, 15.02.2021 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 34/20 

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

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Godkjenning av protokoll 

35/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.4.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 35/20 

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

Vedlagte protokoll fra møte 21.4.2020 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Saker til behandling 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 36/20 

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

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

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

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 37/20 

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

 
 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

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

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 38/20 

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

 
Møtebehandling 

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

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

 

 

 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

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

 
Møtebehandling 

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

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

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

rundt livet og setter preg på samfunnet.»… 

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

verdibærere.» 

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

velferdssamfunn nedenfra.» 

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

polarisering og konflikt.» 

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

som kulturbærere, sosiale entreprenører og samfunnsbyggere.» 

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

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

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

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 40/20 

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

 
Møtebehandling 

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

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

 

 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 41/20 

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

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

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 42/20 

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

 
Møtebehandling 

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

Ingen forslag til vedtak. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

43/20 Orienteringer og referat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.06.2020 43/20 

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

 
Møtebehandling 

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

Intet vedtak skal fattes. 
 

 


