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SAKSLISTE 

37/11 PROTOKOLL FRA MØTE 05/11

Protokollen finnes vedlagt.

Kirkevergens innstilling:

Protokollen godkjennes og undertegnes.

38/11 VEDLIKEHOLDSPLAN

Kirkevergens forslag til vedlikeholdsplan følger vedlagt.

Kirkevergens innstilling:

Fremlagt vedlikeholdsplan vedtas.

39/11 BUDSJETT 2012.  Drift og investeringer.

 Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet drøfter forslagene til drifts- og investerings-
budsjett for 2012 og gjør vedtak som legges fram i møte med
kommunens administrasjon.

40/11 REGNSKAPSSTATUS pr. 01.08.2011

Regnskapsoversikt finnes vedlagt.

Kirkevergens innstilling:

Regnskapsoversikten tas til orientering.

41/11 GRAVSTELLSAVTALENE



Det vises til sak 11/11.
Kirkevergen inviterte skriftlig alle lokale gartnere og 
blomsterforhandlere til orienteringsmøte om gravstellordningen 
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tirsdag 10. mai. Møtet fant sted i gravkapellet og det møtte 
representanter fra 7 forhandlere. Frist for anbud var satt til 
1. juli. Forhandlerne ble bedt om å ta høyde for en 5-års avtale 
når de beregnet pris.

To forhandlere meldte sin interesse innen fristens utløp: Blomstersmia v/ Trine 
Thorvaldsen og Urstad Gård og gartneri.
Tilbud fra Blomstersmia: 

Årlig stell pr. grav i h.h.t. avtalen, kr. 1.145,- inkl. mva.
Tilbud fra Urstad Gård og gartneri:

Årlig stell pr. grav i h.h.t. avtalen, kr. 1.250,- inkl. mva.

Differanse i tilbudene: kr. 105,-.

Kopi av tilbudene er vedlagt innkallingen.

Vi har i dag ca 100 graver som stelles etter avtale. Antallet er svakt økende.

Urstad Gård og gartneri har hatt dette oppdraget i mange år og har gode rutiner, kjenner 
gravarealene godt og trenger derfor lite hjelp og veiledning, - det meste “går av seg 
selv” og er derfor selvsagt tidsbesparende for kirkevergen og de utomhus-ansatte. 
Etter mange år med samme firma ville det imidlertid kunne være interessant å prøve ut 
en ny samarbeidspartner og prisdifferansen bør veie tungt, da vi har ansvar for å 
forvalte de avsatte midler på best mulig måte.
Det vil antagelig være mange detaljer og spørsmål som en ny aktør må hjelpes til rette 
med og det vil kreve noe ekstra tid og ressurser, især det første året.

Kirkevergen foreslår at begge forhandlere engasjeres og at gravstellene fordeles ca 
50/50. 
Å ha ansvar for 50 graver, økende, er forholdsvis mye arbeid gjennom 
sommersesongen.
Utgiftene bør da totalt fordeles likt fra alle gravstells-avtalene, slik at det ikke “lønner 
seg” å få stell av den ene framfor den andre. Det vil si at det trekkes kr. 1.197,50 fra 
hver avtalekonto.

Kirkevergens innstilling:

Gravstellavtalene fordeles likt mellom Blomstersmia og Urstad Gård og gartneri fra 1/1-
2012. Det inngås 5-års kontrakt med begge firmaer. Årlig beløp som tas ut i perioden fra 
den enkelte avtalekonto fastsettes i perioden til kr. 1.197,50 pr. år.

42/11 INFORMASJONSSAKER
Personal. 
Bygg og anlegg.
Annet.
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43/11 EVENTUELT

Eventueltsaker skal normalt være av informativ karakter og meddeles så tidlig som 
mulig, - senest til rådets leder ved møtets begynnelse. 
Saker som trenger utredning skal normalt ikke tas opp under 
dette punktet, men kan meldes slik at de kommer opp med saksnummer i et senere 
møte.
Unntak kan være akutte hastesaker og kort informasjon.


