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Protokoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Torsdag 16.jun. 2016, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Marit Monsen, Jan Brastein, Monica 

Hofer Hagen, Brooke Bakken  

 

 

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

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

22/16 Innkalling, dagsorden og referat (B) 

 Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent som fremlagt. 

23/16 Orienteringssaker (O) 

 a) Personal info – sykemelding, ferie, sommerhjelp, kirkevergens oppgaveløsning 

 b) Færder kirkelige fellesnemnd (protokoll datert 28.04.16) og orientering om 

arbeid 

 c) Driftsbil til gravferdsbetjening (Nissan Navara) status.  

 d) Protokoll fra samarbeidsmøte Tjøme kommune formannskap 01.06.16. Neste 

møte planlegges 23.november.  

 e) Tjøme kirkes jubileum planlegges for 10.-17. september 2017. Tjøme 

menighetsråd nedsetter jubileumskomité for å koordinere arbeidet.  

  

24/16 Sekretærstilling – midlertidig økning til 100% (B) 

 Kirkevergen er ansatt i 30 % stilling som prosjektkoordinator frem mot nytt 

Færder kirkelige fellesråd. 30 % stillingen varer fra 01.04.2016 frem til 

31.12.2017. I perioden er det behov å avlaste driftsoppgaver tilsvarende 30 % 

stilling som kirkevergen har hatt.  

 For å avlaste kirkevergen med daglig driftsoppgaver, herunder blant annet 

gravferdslogistikk og oppfølging foreslås det å midlertidig øke sekretær stilling til 

100 %. I utgangspunkt foreslås dette fra 01.mai – 31.des i år.  

 

 Vedtak: 

For å dekke noen av driftsoppgavene som kirkevergen har tidligere hatt øker 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) sekretær stilling til 100 % i tidsrommet 01.mai 

til 31.des.  

 

25/16 Årsregnskap 2015 (B) 

 Tjøme kirkelige fellesråds årsregnskap for 2015 er presentert i møte 28.04.2016. 

Det er nå mottatt ren revisjonsberetning.  

 Vedtak: 
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a) Årsregnskap 2015 er godkjent med mindre forbruk kr 221 163. 

 b) Mindre forbruk disponeres slik: 

 - kr 100.000 benyttes til prosjektering av navnet minnelund, steingjerde og 

beplantning ved Tjøme kirkegård i 2016. 

 - kr 121 163 avsettes til formål kirkebygg vedlikehold (39400 / 55699014). 

 

26/16 Navnet minnelund, steingjerde og beplantning Tjøme kirkegård (O) 

Befaring med landskapsarkitekt er planlagt 17.juni. Etter fellesrådsmøte var det 

befaring på Tjøme kirkegård nord for å se på det aktuelle området som er tiltenkt. 

   

27/16 Innspill til budsjett / økonomiplan (O) 

 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 legges frem i neste fellesrådsmøte. 

Prosjekter som er nedfelt i tilstandsanalyse og prioriterte prosjekter danner 

grunnlag for tallene. Driftssituasjon forventes å være tilsvarende dagens i 2017. 

Øvrige forutsetninger legges frem med saken. Dersom det er øvrige innspill bør 

det meldes inn skriftlig innen 24.juni. 

   

28/16 Gravferdsforvaltning – orientering om pågående arbeid (O) 

 Orientering om utfordringer knyttet til gravrammer og gravplater, obelisker, 

Tjøme kirkegård syd, og gravdatabase endring.  

 

29/16 Takstregulativ for Tjøme kirkelige fellesråd (B) 

  

Saksopplysninger/-vurderinger 

Siste justering av takstregulativet ble gjort i 2008.  

En sammenligning med taksregulativet i Tjøme og Tønsberg kirkelige fellesråd viser at 

Tønsberg generelt har et høyere avgiftsnivå på alle tjenester. Tjøme og Nøtterøy er 

nærmere, men det varierer.  

 

Fra 01.01.2018 blir vi Færder kirkelige fellesråd. I den forbindelse må hele 

takstregulativet for de tjenester og offentlige avgifter som faktureres av fellesrådet vedtas 

på nytt. Det foreslås derfor at satsene på vigsler og gravferdsseremonier samordnes med 

Nøtterøy for 2017, og at reelle kostnader vurderes og koordineres i forbindelse med 

sammenslåingen.  

 

Festeavgift - Feste av gravsted (kistegrav/urnegrav) fastsettes av kommunen etter forslag 

fra fellesrådet; jfr Gravferdsloven § 21, 2. ledd. Avgiften er vedtatt av Tjøme kommune 

for 2016, og foreslås å bli det samme i 2017 ettersom avgiften her er høyere enn det som 

Nøtterøy kirkelige fellesråd tar. En helhetlig vurdering av festeavgift nivå vil komme i 

forbindelse med sammenslåing. 

 

Gravferd utenbysboende - Kommunens innbyggere får ved gravferd dekket en ny 

enkeltgrav, lokaler til seremoni og selve gravferdsseremonien. Det må betales tillegg for 

evt. feste av dobbeltgravsted for ektefelle/samboer. Personer som har annen 
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bostedsadresse enn Tjøme kommune må - ved gravferd i kommunen - i prinsippet dekke 

utgiftene selv. 

 

Forhåndmusikk kan bestilles ved gravferd. Det spilles 20 minutter før seremonien. 

 

Avgift for leie av lokaler ved gravferd og vielse for utenbysboende foreslås endret lik 

som på Nøtterøy.  

Takstene vil gjelde fra 01.01.2017. Tidligere har prisen for leie av kirke og kapell 

inkludert kirkemusiker. Det skilles nå ut kirkemusiker slik at praksisen er lik blant 

fellesrådene. 

 

Avgift for leie av lokaler for andre trossamfunn Det er en vanlig praksis blant 

fellesrådene at medlemmer at andre trossamfunn som leier kirken/kapellet til seremoni 

betaler en avgift. Så lenge som disse har bodd i kommunen, har det ikke vært belastet 

avgift for dette tidligere. Likevel ser vi at det er vanlig både på Nøtterøy og i Tønsberg. 

Dette har en sammenheng med at omfanget av utleie til andre trossamfunn er større i disse 

fellesrådene.  Leiepris for andre trossamfunn (herunder ikke medlemmer i Dnk) tilsvarer 

avgiften for utenbysboende. Det foreslås nå å innføre tilsvarende avgift på Tjøme fra 2017 

slik at praksisen blir lik.  

 

Kirkevergens innstilling til vedtak 

Tjøme kirkelige fellesråd vedtar nye takster for 2016 og 2017 slik de fremgår av 

saksfremlegget. 

 2008 2016 2017 

Festeavgifter: 

- enkeltgrav 

- dobbeltgrav 

- urnegrav 

 

Gravferd utenbysboere: 

- kistegravlegging (viderefakturer reelle 

kostnader) 

 

- urnegravlegging 

 

Gravferd utenbysboere og andre 

trossamfunn**: 

-Utleie av kapell 

-Utleie av kirke 

-Kirkemusiker 

 

Forhåndsmusikk ved gravferd (alle) 

 

Vielse (utenfor domprostiet og ikke-

medlemmer): 
Utleie av kirke (inkl. kirketjener) 

Leie av kirkemusiker 

 

 

 

 

 

 

Ca 

5000 

 

1000 
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Inkl. 

 

600 
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Inkl. 
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500 

250 

 

 

Ca 

6000 
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Ca 

6000 

 

1700* 

 

 

 

1500 

1700* 

1300* 

 

680* 

 

 

 

1700* 

1500* 

 

’* samme som Nøtterøy kirkelige fellesråd 

’** Avgift for andre trossamfunn innføres først fra 2017, og den tilsvarer avgift for 

utenbysboende. 
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 Vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) vedtar takstregulativet som fremlagt.  

 

30/16 Delegasjon til AU (B) 

 Vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) gir fullmakt til AU til å fatte nødvendige 

beslutninger mellom møtene. 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 


