
 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 
 

 

Protokoll fra møte i  

Færder kirkelig fellesnemnd 

Torsdag 17.mar. 2016, kl.15:00-17:00 – Borgheim menighetssenter 

 
Tilstede: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Elisabeth Aasland, David Gjerp, Monica 

Hofer Hagen 

 

 

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

Saksliste 

 

Kirkeverge Merete Allum åpnet møte og ønsket velkommen. 

 

Åpningsord ved Domprost David Gjerp 

 

Kirkeverge Brooke Bakken ledet møte i sak KFn 01/16-02/16. Deretter overtok 

Ellen E. Wisløff som møteleder. 

 

KFn 01/16 Innkalling og dagsorden (B) 

 Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

KFn 02/16 Konstituering av Færder kirkelige fellesnemnd (B) 

  

 Møtebehandling: 

 Elisabeth Aasland foreslo Ellen E. Wisløff som leder.  

 Odd Andreassen foreslo Pål P. Syse som nestleder. 

 Følgende ble enstemmig vedtatt: 

 Vedtak: 

Færder kirkelige fellesnemnd (FKFn) konstitueres med følgende medlemmer og 

varamedlemmer  

 Medlem:  Pål P. Syse  

 Medlem:  Odd Andreassen 

 Medlem:  Ellen E. Wisløff 

 Medlem:  Elisabeth Aasland 

 Medlem: Domprost David Gjerp 

 Medlem: Monica Hofer Hagen 

 

 Varamedlem: Marit Monsen 

Varamedlem:  Arne Heilo 

Varamedlem:  Viggo Emdal 

Varamedlem:  Trond Kristiansen 

Varamedlem: Muctarr Koroma 

 



 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 
 

 

Ellen E. Wisløff velges som leder. 

Pål P. Syse velges som nestleder. 

 

KFn 03/16 Prinsippdokument for sammenslåing (B) 

 Kirkevergene på Nøtterøy og Tjøme har utarbeidet et forslag til prinsippdokument 

for sammenslåing av Nøtterøy kirkelige fellesråd og Tjøme kirkelige fellesråd 

som var sendt ut før møte.  

 Dokumentet fastsetter mål for sammenslåingsprosess samt mål for den nye 

kirkelige organisasjon. Dette blir dermed et overordnet strategidokument som vil 

legge grunnlag for fremtidig prioriteringer og beslutninger. Dokumentet er 

gjennomgått i møte, og tilbakemeldinger innarbeidet. 

 Møtebehandling: 

 Fellesnemnd ga uttrykk for at dokumentet var et godt utgangspunkt for samarbeid 

videre mot sammenslåing av fellesrådet. 

 To endringer er gjort i dokumentet: 

 Under mål for sammenslåingsprosessen første avsnitt er det lagt inn forbehold om 

at Færder kommune oppstår, og at ”alle beslutninger her er betinget av kongelig 

resolusjon.” 

 Under mål for fremtidig organisasjon punkt 2 Eiendom er det lagt inn nytt punkt: 

”Det er en målsetning om at det er en lik struktur når det gjelder eierskap av 

kirkelig bygninger og at dette avklares før 01.01.2018.” 

 Følgende ble enstemmig vedtatt: 

 Vedtak: 

Færder kirkelige fellesnemnd vedtar prinsippdokument for sammenslåing som 

forhandlet i møte. 

 

KFn 04/16 Partssammensatt utvalg reglement. (B) 

 Forslag til reglement ble utsendt som saksdokumentasjon.  

 Møtebehandling: 

 Dokumenttittel ble endret fra ”retningslinjer” til ”reglement.” 

 Dokumentet skal etter kirkelig fellesråd vedtak punkt 2g (TKF 08/16, NKF 10/16) 

vedtas i hvert fellesråd med likelydende vedtak. 

 Partssammensatt utvalg sammensetning er vedtatt i sakene referert over, samt 

delegert fullmakt er gitt til utvalget å ”behandle saker som gjelder forholdet 

mellom det nye Fellesrådet som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi 

uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, 

retningslinjer og planer i forbindelse med sammenslåingen.” 

 Med bakgrunn i dette vedtas det at utvalget kan tre i kraft allerede før formelt 

vedtak om godkjenning av reglementet er utført i hvert fellesråd. 

 



 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 
 

 

 Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Vedtak: 

Færder kirkelige fellesnemnd anbefaler at kirkelig fellesråd på Tjøme og 

Nøtterøy vedtar reglement for partssammensatt utvalg som fremlagt. 

Partssammensatt utvalg kan tre i kraft i påvente av dette. 

 

KFn 05/16 Søknad om omstillingsmidler (O) 

 Kirkevergene i fellesskap har lagd en søknad om økonomisk tilskudd for kirkens 

omstilling. Den er sendt til kommunal fellesnemnd i uke 8. I kommunal 

fellesnemnds sitt møte 7.mars ble det bestemt at sak om tilskudd til kirkelig 

fellesrådssammenslåing var utsatt til neste møte. 

 Søknad om omstillingsmidler er utsendt som saksdokumentasjon og ble 

gjennomgått i møte. 

 Møtebehandling: 

 Fellesnemnd bifaller søknaden som kirkevergene har utarbeidet og vil sende brev 

til kommunal fellesnemnd som understreker behov og kommunens økonomisk 

forpliktelse til å finansiere omstillingen for kirkelig fellesråd.  

 Det er stilt spørsmål om det er tilstrekkelig med en 30 % stilling til prosjektledelse 

frem til 01.01.2018. Nå i begynnelsen av prosessen er det vanskelig å forutsi 

eksakt hvor mye tid vil gå til arbeidet, men det fastholdes 30 % i søknaden og 

stillingsprosent vurderes på nytt dersom det er behov. 

 Søknaden som er sendt fra kirkelig fellesnemnd er oppsummert for hele 

prosjektperioden, mens budsjettet som behandles i kommunal fellesnemnd er delt 

slik at kostnader for 2016 og 2017 fremkommer hver for seg. Kostnadsoppstilling 

i Excel er ikke tidligere oversendt kommunal fellesnemnd. Kostnadsoppstilling 

inkluderes med kirkelig fellesnemnds brev med en spesifikasjon for kostnader per 

år 2016 – 2017.  

 Medlemmer i kirkelig fellesnemd oppfordres også til å følge opp saken. 

 

  

KFn 06/16 Stillingsbeskrivelse for prosjektleder (B) 

Forslag til stillingsbeskrivelse er sendt ut som saksdokumentasjon. 

Møtebehandling: 

Under Hovedoppgaver – ansvar er det presisert at omposteringer inntil kr 50 000 

kan gjøres ”innenfor rammene av vedtatt budsjett.” 

 Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Vedtak: 

Færder kirkelige fellesnemnd vedtar stillingsbeskrivelse for prosjektleder med de 

endringer som er fremkommet i møte. 
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KFn 07/16 Tilsetting prosjektleder (B) 

Møtebehandling: 

Kirkeverge Merete Allum presenterte saken. Fellesnemnd takket for redegjørelse 

og for at kirkevergene samarbeider på dette område. Det er to kompetente 

kandidater, men en har valgt å ikke søke stillingen. 

 Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Vedtak: 

Under forutsetning av tilstrekkelig økonomiske omstillingsmidler fra kommunal 

fellesnemnd tilbys Brooke Bakken, kirkeverge på Tjøme 30 % stilling som 

prosjektleder for arbeidet med å etablere et nytt fellesråd for Tjøme og Nøtterøy i 

perioden 01.04.2016 – 31.12.2017.  

Kirkelige fellesrådsledere på Tjøme og Nøtterøy gis fullmakt til å forhandle 

lønn- og arbeidsvilkår for prosjektleder og kirkeverge i Tjøme kommune. 

Merkostnadene for fellesrådet i omstillingsprosessen dekkes av 

omstillingsmidlene. 

 

KFn 08/16 Møteplan (B) 

Møtebehandling: 

Møtetid for møte 28.04.2016 er endret til 17-19. 

Møtedato i november er endret til 17.11.2016. 

 Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Vedtak:  

Dato Dag Tid Sted 

28.04.2016 Torsdag Kl. 17-19 * Tjøme kirkestue 

09.06.2016 Torsdag Kl. 16-18* Borgheim 

menighetssenter 

01.09.2016 Torsdag Kl. 16-18* Tjøme kirkestue 

17.11.2016 Torsdag Kl. 16-18* Borgheim 

menighetssenter 

12.01.2017 Torsdag Kl. 16-18* Tjøme kirkestue 

 

* Partssammensattutvalg møte holdes i en time i forkant av fellesnemndsmøter. I 

praksis innebærer dette at avsatt møtetiden er totalt 3 timer, med 1 time først til 

partssammensattutvalg, og 2 timer deretter til fellesnemndsmøte. 

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

 



 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 
 

 

Vedlegg: 

 Sak KFn 03/16: Prinsippdokument for sammenslåing som revidert i møte 

 Sak KFn 04/16: Partssammensattutvalg reglement som revidert i møte 

 Sak KFn 06/16: Stillingsbeskrivelse for prosjektleder som revidert i møte 


