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    Protkoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Torsdag 27.okt. 2016, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede med stemmerett:  

Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Jan Brastein, Kari Trythall Gjertsen, 

Sissel Brekke 

 

Tilstede uten stemmerett:  

Kirkeverge Brooke Bakken, Ordfører Bente Bjerke Kleppe 

 

Meldt forfall: Marit Monsen, Monica Hofer Hagen 

 

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

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

37/16 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

Innkalling og protokoll ble godkjent som fremlagt. Til dagsorden ble 

orienteringssak om diakonirådgiverstilling gjort om til beslutningssak (sak 44/16) 

og en orienteringssak om maling av gulvene i Tjøme kirke lagt til. 

38/16 Orienteringssaker (O) 

 Se vedlagte dokumenter.  

a) Tjøme kirkes jubileemskomité møteprotokoll og budsjett.  

a. AU hastevedtak gjort: TKF søker kommunen om midler til Tjøme 

kirkes jubileum i 2017, på vegne av Tjøme sokn. Budsjett beløp søkt 

om er kr 150.000. 

b) Færder kirkelige fellesnemnd møteprotokoll 

c) Tjøme menighetsråd protokoll 

d) Hvasser menighetsråd protokoll 

e) Domprost tilsetting Kjetil Haga 

f)    Testamentarisk gave til Tjøme sokn 

g) Nissan Navara reparasjon (gravferdsforvaltnings driftsbil)  

h) Maling av gulvene i Tjøme kirke vinter 2017 

 

39/16 Navnet minnelund og steingjerde reparasjon (B) 

 Forprosjektnivå er nå utført i prosjektering av navnet minnelund og steingjerde. 

Arbeidsdokumenter relatert til dette inkludert tegninger og notater er utsendt i forkant 

av møte på e-post.   

 Kjell Solberg som er eiendomsforvalter for Nøtterøy kirkelige fellesråd og 

prosjektkoordinator for navnet minnelund og steingjerde prosjekt deltar på TKF 

møte og presenterer planene.  

 Forslag til vedtak gjennomgås nærmere i møte og bør inneholde en delegasjon til 

kirkevergen/daglig leder for arbeidet, igangsetting av anbudsprosess og innhenting 

av nødvendige godkjenninger samt budsjett. 
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 Vedtak: Enstemmig vedtatt: 

a) Utforming av navnet minnelund: TKF velger en utforming med en blanding 

av gamle gravminner og ny lokal stein under forutsetning av at dette er 

innenfor budsjettrammer. Hvis estimerte kostnadene overstiger dette får AU 

delegert fullmakt til å beslutte videre utforming eller budsjettendring. 

b) Til navnet minnelund, anbefales det at minst 1/3 av murens lengde er gamle 

gravminner. Dersom TKF ikke har tilstrekkelig antall ledige gravminner til 

bruk benytter de seg av gravminner fra andre lokale kirkegårder om det lar 

seg gjøre. 

c) Tjøme kommune anmodes om investeringskostnader til begge prosjektene kr 

1.500.000.  

d) Kirkeverge/daglig leder får fullmakt til å gjennomføre anbudsprosess for 

steingjerde og navnet minnelund med klausul om forutsetning for nødvendig 

finansiering fra kommunen og nødvendige godkjenninger. 

 

40/16 Traktor til gravferdsforvaltning (B) 

 Gravferdsforvaltning på Tjøme har fått tilbud om å kjøpe en brukt traktor med 

tilhørende utstyr fra Nøtterøy kirkelige fellesråd for kr. 110.000. Traktoren er 

New Holland, 1999 årsmodell og har gått ca. 3.600 timer. 

 Saksinformasjon: 

 Traktor er en ordinær liten landbrukstraktor på 72 hestekrefter med lesse apparat. 

Utstyret består av snøfres, tilhenger og snøskrape. Den er godt egnet til å flytte 

masser (jord, grus, snø), til brøyting av gravplassene, og med tilhenger er den 

egnet til forflytting av gravemaskin. Tilsvarende nytt utstyr ville koste om lag kr. 

600.000. 

 Traktoren går i 40 km per time.  

 Det anbefales fra Nøtterøy at det kjøpes inn en skuff som passer til traktoren, som 

er estimert til ca. 10.000 kr.  

 I følge gravferdsbetjening på Nøtterøy er det ikke behov for spesielle kurs for å 

kunne bruke utstyret, men det er en fordel med en veiledning slik at mann får 

praktisk erfaring. Dette kan de bistå med ved behov.  

 Kirkevergens vurdering:  

 Gravferdsforvaltning i Færder vil bestå av totalt 5 gravplasser. 3 av 5 er i Tjøme 

kommune. Her er det behov for snøbrøyting/skraping, flytting av jord og masser, 

og generelt utevedlikehold. Korte avstander til tilgjengelig maskineri er en stor 

fordel for kirkegårdsforvaltning slik at mann slipper å regelmessig frakte utstyr. 

 På Nøtterøy kirkegård er det både større områder å forvalte og større antall 

gravferder i løpet av et år. Presset er større på maskineri, og dermed kan 

tilgjengelighet også være en utfordring dersom det er en forventning om å bruke et 

sett med utstyr for gravferdsforvaltning. Omfanget av behovene på Tjøme, 

Hvasser og Gjervåg forventes å være mindre i sammenligning, men å eie egen 

traktor gir eventuelt muligheter for snøbrøyting i ukedagene, samt effektivisering 

for annen gravferdsarbeid ellers. 

 Tjøme kirkelige fellesråd har ikke mulighet å lagre maskinene inne, men det er i 

følge gravferdsbetjening på Nøtterøy heller ikke et krav. Det er eventuelt mulighet 

å plassere den bak driftsbygning ( / offentlige toaletter) på Tjøme kirkegård.  
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 Det er også en fordel ved at gravferdsbetjening på Nøtterøy kjenner til maskineri 

og utstyr og kan bidra med eventuelt opplæring ved behov, og at ulik utstyr er 

tilgjengelig innenfor Færder område.  

 Det er en rimelig pris for utstyret og gir mulighet for en bedre og enklere 

gravferdsforvaltning. Samtidig bør det kjøpes en skuff til traktoren, som estimeres 

til ca 10.000 kr. 

 

  Vedtak:  

 TKF kjøper traktor med tilhørende snøfres, snøskrape og tilhenger fra Nøtterøy 

kirkelige fellesråd for kr. 110.000. Det kjøpes også skuff til traktor til en 

estimert kostnad på ca. 10.000. Totaltkostnad på kr. 120.000 eks mva dekkes av 

disposisjonsfond 55699010 ved å belaste likviditetskontokonto 51020009. 

 

 

41/16 Økonomisaker: Tertialsrapportering, revisjon, og økonomireglement (B) 

Vedlegg til sak: 1) Tertialsrapport til Tjøme kommune, 2) forslag til 

økonomireglement 

Tertialsrapport til Tjøme kommune er vedlagt til orientering.  

Revision: Vestfold kommunerevisjon er revisor for Tjøme kirkelige fellesråd og 

menighetsrådene på Tjøme og Hvasser. De er også revisor for Nøtterøy kirkelige 

fellesråd. Fra 2016 er det en internendring av hvem som er revisor for Tjøme. En 

målsetning vil være å dra nytte av å ha felles revisor som har kjennskap til begge 

virksomheter før sammenslåingen. Det kan også medføre enkelte endringer på 

økonomiske rutiner.  

Økonomireglement ble sist oppdatert i 2011. I ettertid har det vært mindre 

endringer knyttet til rutiner og til menneskene som er ansvarlig for arbeidet 

(navnendringer i myndighetsmatrise). Den største endringen har kommet som en 

følge av samfunnsutvikling i forhold til kontanthåndtering. Mulighetene for å sette 

inn penger på konto er begrenset og banken belaster nå en avgift på kr 75 for hvert 

innskudd. Dette har medført at rutiner har utviklet seg og at skriftlige reglementer 

må oppdateres.  

Forslag til vedtak: 

 TKF vedtar økonomireglement med tilhørende vedlegg som fremlagt. 

 

42/16 Frem mot Færder kirkelige fellesråd: Orientering om arbeid i fellesnemnda 

og stabene (O) 

 Kirkevergen orienterer om arbeid frem mot Færder kirkelige fellesråd. Møte 

protokoller fra tidligere møter samt vedtatte dokumenter finnes på: 

https://kirken.no/faerder  

 Pågående arbeid: Arbeid i arbeidsgruppene, praksis i forhold til kirkelige 

bygninger, intranettbruk, tjenesteytingsavtale, arkiv, kartlegging av virksomhetene 

(eiendommer, utstyr, personal og kompetanse) samt endringer til telefoniløsninger 

og gravferdsdatabase på Tjøme. Menighetsrådsinvolvering er et punkt som også er 

på høstens agenda. 

https://kirken.no/faerder
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43/16 Overføring av Fredtun til Tjøme sokn (O) 

 I 2012 var Fredtun kjøpt fra KFUK/KFUM til kirkelig virksomhet på Tjøme. Det 

foreslås å overføre eiendommen fra Tjøme kirkelige fellesråd til Tjøme sokn.  

 Vedtak: 

 Tjøme kirkelige fellesråd overfører Fredtun (gbnr. 18/35) til Tjøme sokn. Daglig 

leder gis fullmakt til å foreta overføring.   

 

44/16 Diakonirådgiverstilling på bispedømmekontoret 

 Saken er unntatt offentlighet jfr. Offl.l. § 13. 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 


