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Referat for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Fredag 11.des. 2015, kl.12:00-13:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Jan Brastein, Monica Hofer Hagen, 

Brooke Bakken  

 

(B): beslutningssaker (O):orienteringssaker (D): drøftingssak 

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein: ”Det som er hørt og det som er 

uhørt”  om formidling av julebudskap  

 

68/15 Innkalling, dagsorden og referat (B) 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referat fra november møte revideres med 

punkt angående behov for nytt medlem fra Hvasser menighetsråd til Tjøme 

kirkelige fellesråd. 

 

69/15 Budsjettendringer 2015 (B) 

 I forbindelse med saker som har pågått i 2015 er det overført penger internt i 

driftsbudsjett som orientert om i TKF møtene. Dette er i henhold til 

økonomireglement.  

 Revidert budsjett 2015 presenteres i møte for formelt vedtak etter anmoding fra 

revisor.  

 Vedtak: 

 Revidert budsjett 2015 vedtas som presentert i møte. Oversikt over enkelte 

postene som endres ble gjennomgått og vedlegges referat. 

 

70/15 Budsjett 2016 (O) 

 Orientering fra kommunal representant om Tjøme kommunes budsjettprosess. 

Rådmannens forslag for tilskudd til Tjøme kirke er kr 4.699.000 sammenlignet 

med anmodning fra kirkelig fellesråd på kr 4.812.000. Investeringskostnad for 

nytt driftsbygg ved Tjøme kirkegård er ikke inkludert i Tjøme kommunes 2016 

budsjett. Kommunestyret behandler budsjett i møte 16.12.2015. 

 

71/15 Sikkerhet / Alarm i Tjøme kirke (B) 

 Låsene er nå skiftet på alle 4 dører i Tjøme kirke. 

 På grunn av kort tid mellom møtene er grundigere sak om alarm utsatt til første 

møte på ny året. Det foreslås likevel å avsette kr 50.000 til formålet til bruk i 

2016. 

 Vedtak 

 TKF vedtar å avsette kr. 50.000 til ubundet fond 55699012 Kirkebygg 

vedlikehold med øremerking til alarm til Tjøme kirke.  
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72/15 Oversvømmelse på Fredtun – forsikringserstatning og reparasjon av kjeller 

(B) 

 Forsikringsselskap har stilt fuktsikring av Fredtun som betingelse for utbetaling av 

skadeerstatning for kjellerreparasjon. Nå at dreneringsarbeid er bekreftet igangsatt 

har selskapet oversendt en oversikt over mulig alternativer. Enten kan TKF få 

kontanterstatning for reparasjon av kjellerskade eller kan de rekvirere et selskap 

for å få arbeidet utført. For at TKF sparer ressurser på koordinering av 

reparasjonsarbeid anbefales det at forsikringsselskap rekvirerer entreprenør.  

  

 I forbindelse med tømming av kjelleren og vasking av tøy er det innlevert 

timelister fra frivillige og disse beløper seg til kr. 37.200. Forsikringsskap erstatter 

dette.  

 Vedtak 

 a) TKF ber forsikringsselskap om å rekvirere reparasjonsarbeid istedenfor 

kontanterstatning.  

 b) TKF overfører kr 37.200 til Grenlands Aksjon etter godkjente timelister. 

Beløpet blir betalt til TKF av forsikringsselskap.  

 

73/15 Festeavgifter 2016 (B) 

 Se vedlagt saksnotat. I møte ble foreslått festeavgift endret fra kr 230 til kr 250 

per år fra og med 2016. 

 Vedtak: 

 Tjøme kirkelige fellesråd foreslår endring av festeavgift for 2015 til kr 250 per 

enkel grav per år. Avgiften gjelder for både kiste- og urnegraver. 

 Saken sendes til Tjøme kommune for fastsetting av avgift, jfr. gravferdsloven § 

21 annet ledd. 

 

74/15 Kommunesammenslåing (O) 

Orientering fra kommunal representant om Tjøme kommunes 

kommunesammenslåing prosess. 

 

Det avholdes møte i forhandlingsutvalget 17.desember med representanter fra 

Tjøme kommune, Nøtterøy kommune og begge rådmenn. Forhandlingsutvalget 

lager en utredning som gir noen grunnprinsipper kommunene er enige om, og det 

lager grunnlag for en søknad til departementet om sammenslåing fra og med 

01.01.2018. Det blir kommunestyre møter i begge kommunene 20.01.2016 med 

dette som sak, og søknad til departementet snarlig deretter under forutsetning av et 

positivt sammenslåingsvedtak. 

 

Det foreslås å sette opp et fellesnemd som ivaretar sammenslåingsprosess i 

henhold til inndelingslova bestemmelser. Fellesnemda vil bestå av 7 representanter 

fra Tjøme og 12 fra Nøtterøy kommune (formannskap + ledere av andre politiske 
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partier som ikke er representert i FS). Fellesnemda vil ha ansvar for ansettelse av 

rådmann.  

Navn av den nye kommunen skal også fastsettes i forhandlingsutvalgsutredning, 

med bakgrunn i en spørreundersøkelse til 600 innbyggere i kommunene. 

Forslagene er Tjøme Nøtterøy, Færder og Nøtterøy Tjøme. 

 

Representanter fra kirken orienterte om sammenslåingsprosess som kirkelig 

fellesråd i Stokke, Andebu og Sandefjord gjennomgår, og erfaringene derfra.  

 

Kirkelig fellesrådets grenser samsvarer med kommunegrenser. 

Kommunesammenslåing medfører derfor at kirkelige fellesråd også skal bli 

sammenslått. I praksis innebærer dette at nåværende fellesråd nedlegges og det blir 

virksomhetsoverdragelse til et nytt kirkelig fellesråd som har samme geografisk 

område som den nyopprettede kommune. 

 

Det er holdt flere møter i med fellesråd i prostiet om tema. Deltagerne i møtene har 

vært prost, kirkeverger, prest i fellesråd, og fellesrådsleder fra hver kommune 

(Stokke, Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme).  

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

 

Vedlegg: 

 Sak 68/15: Referat fra TKF møte 2015-11-26 

 Sak 69/15: Budsjett endringer 2015 opplisting 

 Sak 73/15: Festeavgifter 2016 – revidert etter møte 


