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    Agenda for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Fredag 19.mai. 2017, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

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

Brooke Bakken, Marit Monsen  

Vara- 

medlemmer: Kari Trythall Gjertsen, Olga Marie Bøe, Nils-Jacob Møyland 

  
 

Invitert: Ordfører Bente Bjerke Kleppe  

 

Meldt forfall:  
 

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

 

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

09/17 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

 

10/17 Orienteringssaker (O) 

a) Færder kirkelige fellesnemnd: Protokoll fra møte 31.03.2017 og innkalling 

09.05.2017 – lenk vedlagt 

b) Testamentarisk gave til Tjøme sokn 

c) Jubileumsplanlegging Tjøme menighet 

 

11/17 Daglig leders orientering (O) 

a) Personal 

b) Bygningsmessig arbeid 

c) Regnskap per 30.04.2017 

d) Hærverk i område rundt Tjøme kirke/kirkegård 

 

12/17 Kirketjener stilling (B) 

Vedlegg: KAs forslag til kirketjener stillingsbeskrivelse 

Saksbehandler: Brooke Bakken 

Fra 01.mai er gravferdsteam samordnet for Færder slik at gravferdsbetjent på Tjøme nå inngår som 

en del av teamet for Færder. Samordningen medfører at behovet for å være to som jobber dedikert 

med gravferd på Tjøme faller bort. Stillingen som gravferdsbetjent videreføres i 100 % fast stilling 

på Tjøme knyttet hovedsakelig til gravferd med en mindre andel (15 %) relatert til 

vedlikeholdsoppgaver i kirkelige bygninger. Resterende 50 % stilling står foreløpig ledig. Det er 

også nå mottatt oppsigelse fra den som har en 10 % kirketjener/klokker stilling knyttet til Hvasser 

kirkes virksomhet. 
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Kirketjeners funksjon 

Kirketjener stillingen har som hovedoppgave å sørge for at praktiske forhold i kirkebygg, kapell og 

eventuelle andre bygninger er ivaretatt og at det er tilrettelagt for aktivitet i bygningene. Herunder 

også ansvar for enkle vaktmesterfunksjoner. Det er behov for kirketjener under gudstjenester, 

gravferdsseremonier, urnenedsettelser, vielser, konserter og utvalgte andre arrangementer i 

kirkelige bygg. Kirketjener har også funksjon som HMS-ansvarlig og medhjelper under kirkelige 

arrangementer.  

Oppgaven har vært delvis gjennomførtsom en del av kirkegårdsbetjent stilling i ukedagene. 

Kirketjener oppgaver for konserter og gudstjenester (kveld og søndager) har vært gjennomført på 

Tjøme på frivillig basis. Dette har gjort at oppgaven har vært løst, men det krever også en del 

koordinering og opplæring av en stor gruppe mennesker til å gjennomføre oppgavene. I et 

sikkerhets øyemed ville det være en klar forbedring til å ha lønnet kirketjenerfunksjon som har 

tydelig avklart ansvarsforhold og jevnlig blir oppdatert på HMS prosedyrer og rutiner.  

Klokker funksjon ved Hvasser kirke 

10 % stilling som klokker/kirketjener på Hvasser inneholder både kirketjener og klokker 

funksjoner. Klokkeren skal bistå ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter 

gudstjenestebokens bestemmelser og bidra til at det liturgiske liv fremstår med kvalitet og 

profesjonalitet. Det omtales ofte som «medliturg» og har ofte følgende oppgaver: lese 

kunngjøringer, bibeltekster, dele ut nattverd sammen med presten, og bistå under dåp.  

Det er en fordel om kirketjener stilling og klokker stilling er to forskjellige mennesker. Kirketjener 

bidrar ofte til å løse praktiske behov som oppstår i løpet av en seremoni (ordne lyd ved behov, 

håndtere uventet hendelser, osv.). Klokkeren derimot skal være framme i kirkerommet gjennom 

hele gudstjenesten, og stillingen kan derfor ikke gjennomføre kirketjener oppgaver samtidig. 

Derfor vil det foreslås om å skille disse to funksjonene; dette vil være en endring for hvordan 

oppgavene løses i dag i Hvasser kirke.  

På Tjøme og i alle kirkene på Nøtterøy er klokker oppgaven ivaretatt av frivillige. Det bør drøftes 

om Hvasser menighetsråd også kan innføre frivillig klokkerstilling, eventuelt om det er mulig at 

frivillige klokkergruppe på Tjøme (som vil nå få mindre oppgaveomfang ved å innføre lønnet 

kirketjener) vurderer å utvide til å delta både i gudstjenester på Tjøme og Hvasser.  

 

Stillingsutregning 

Ved utregning av stillingen er det inkludert tilstedeværelse to faste dager per uke, 25 vigsler, og 15 

konserter. De to faste dager settes i henhold til gravferdsseremoni tidspunkter (fra 9:30 til 14). 

Dersom det ikke er gravferdsseremoni eller urnenedsettelse disse dagene vil tiden hovedsakelig gå 

til praktiske oppgaver i kirkelige bygninger. Deltagelse på gudstjenester er også inkludert med 

gjennomsnittlig 4 timer til gudstjeneste gjennom året. Timeutregning beløper seg til 50 % stilling 

ved 35,5 timer arbeidsuke (915 timer).  

For å sikre oppgavedekning i ferier og fravær foreslås det å dele stillingen blant 2 mennesker. På 

den måten vil det være mulig å ha en uke av/en uke på fra torsdag-søndag. Dette vil antagelig være 

heldig for rekrutteringsformål. Også til rekrutteringsformål vil det anbefales å skille ut klokker 

oppgaver fra kirketjener oppgaver ettersom oppgavene er av ulik karakter.  

Det er ledig stillingsmasse tilsvarende 60 % stilling. Det foreslås nå å lyse ut kirketjener oppgavene 

i totalt 50 % stilling, delt over 2 mennesker. Det foreslås videre at 10 % ledig stilling stå foreløpig 

ledig. Det er et udekt behov i dag i Tjøme kirkelige fellesråd knyttet til informasjonsarbeid / digital 

kunngjøring av informasjon, og det forventes å også være behov etter 01.01.2018. Det vil derfor 

være en fordel å kunne gjøre om stillingsbrøk til å dekke informasjonsoppgaver i Færder 

organisering. 
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Konklusjon 

Det foreslås å utlyse kirketjener stilling (50 % stilling totalt 2 stillinger, 25 % i hver) for område 

Tjøme kirke og Hvasser kirke så snart som mulig. Stillingen skal gjøre tjeneste ved gudstjenester, 

gravferdsseremonier, vigsler, og konserter i kirkens regi. Ledig 10 % stillingsresurs gjøres vakant 

med tanke på digitalt informasjonsarbeid.  

Det foreslås at kirkevergen får fullmakt til å utarbeide endelig stillingsbeskrivelse basert på 

utgangspunkt fra KA og at AU bestående av fellesrådsleder, nestleder og sokneprest får fullmakt til 

AU å tilsette i stillingen.  

 

Kirkevergens innstilling til vedtak: 

1) Kirketjener stilling for Tjøme kirke og Hvasser kirke utlyses i totalt 50 % stillingsresurs. 

Stillingen deles likt blant to mennesker slik at det utlyses 2 x 25 % stillinger for kirketjener.  

2) 10 % stillingsresurs som er ledig gjøres vakant frem til organisering av Færder kirkelige 

fellesråd er på plass med tanke på udekt behov for digital informasjonsarbeid. 

3) Hvasser menighetsråd og frivillig klokkergruppe på Tjøme bes å drøfte mulighet for 

frivillig klokkertjeneste i Hvasser kirke. 

4) Kirkevergen får fullmakt til å utarbeide endelig stillingsbeskrivelse for kirketjener stilling 

basert på mal fra KA. 

5) AU bestående av TKFs leder, nestleder og sokneprest får fullmakt til å tilsette i kirketjener 

stillingene.  

 

13/17 Revidert fullmakt til fellesnemnda (B) 

 

Saksbehandler Merete Allum / Brooke Bakken 
 

Vedlegg: Revidert forslag til fullmakt       

 

Saksopplysninger / vurderinger 

Gjeldende fullmakt til Færder kirkelige fellesnemnd ble godkjent i Tjøme kirkelige fellesråd KF-

sak 08/16 og Nøtterøy kirkelige fellesråd KF-sak 10/16. Den gir føringer for 

sammenslåingsprosjektet og organisering av det, samt for fremtidig fellesråds organisering. 

Vi er nå i fase 3 av prosjektet: Planlegge strukturer i den nye organisasjonen. I denne forbindelse er 

det behov for å gjøre endringer i arbeidsavtalene til noen ansatte. I første omgang for de involverte 

i lederstrukturen, men det kan også bli aktuelt for andre. 

 

Ved en inkurie er det blitt en feil i fullmakten til fellesnemnda. Under fremtidig fellesråd 

organisering er fellesnemnda i alle punktene med unntak av det siste gitt fullmakt til å fatte vedtak. 

Dette gjør at fellesnemnda kun kan utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og 

arbeidsplaner – men ikke vedta dem eller gjøre tilsettinger. Det vil være tungvint at fellesrådene 
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må fatte likelydende vedtak i alle slike saker, og det foreslås derfor at fellesnemnda tilstås denne 

myndigheten. 

 

 

Kirkevergenes innstilling til vedtak 

 

Tjøme kirkelige fellesråd vedtar revidert fullmakt til Færder kirkelige fellesnemnd. 

 

 

14/17 Steinmur og Navnet minnelund og landskapsarbeid ved Tjøme kirkegård (O) 

 

Etter anbudsprosess er det inngått kontrakter med Aakerholt, Steen & Lund for etablering av 

navnet minnelund og istandsetting av kirkegårdsmur (steingjerde). I tillegg er det et samarbeid 

mellom Tjøme kirkelige fellesråd og Tjøme kommune for å rydde opp og beplante kommunens 

tomt foran Tjøme kirke. 

Prosjektene er nå igangsatt med forventet ferdigstillelse før sommerferie. Beskrivelse av 

prosjektene og status følger. 

Steinmur  

Riving / ombygging av eksisterende natursteinsmurer skjer i naturlige etapper (mellom portene),  

Første etappe på steinmurarbeid er nå begynt tar for seg strekningen fra hovedporten nordover mot 

porten til kapellet (65m). På strekningen mellom hovedporten og port nord for kapellet foretas det 

en enklere renovering. Utglidd stein i mursider justeres, fyllmasse byttes ut etter behov og stein 

legges tilbake. De buede murene inn mot porten til kapellet trenger mer omfattende renovering, og 

dette er nå gjennomført. Avsluttes ved å legge Sedum-matter på toppen av muren på de to første 

murstrekkene før 17.mai. 

Neste strekning fra porten nord for kapellet til porten ved nordvestre hjørnet av kirkegården (55m) 

må ha total renovering. Her må muren flyttes ut mot sykkel-/gangvei. Dette vil gjøre at trærnes 

rotsoner ikke vil skades vesentlig når det legges nye, stabile fundamenter. Det blir dermed lettere å 

tilpasse terrenget på kirkegårdssiden slik at muren får en jevn høyde på innsiden av kirkegården.  

Dagens mur fjernes (steinene tas ned og legges i ranker rett innenfor dagens murer).  En del av 

massen som er brukt i murkjernen, skiftes ut da den er ustabil og telefarlig. Det graves ut til 

fundamentering som fylles med drenerende masser. Murene bygges opp igjen i stedlig stein. 

Høyden på gammel mur er veldig varierende. Høyde på ny mur tenkes rundt 80 cm, men må 

tilpasses noe ift terrenget rundt. Ved behov for ny stein må dette ha rett kvalitet og ha tilnærmet 

samme farge og utseende som dagens stein.  

Tredje etappe vil være kirkegårdsmuren på nordsiden (71 m). Den må også være totalrenovert som 

beskrevet over. Dette inkluderer muren østover som fortsetter i en bue sørover og ender i tregjerdet 

på kirkegårdens østside.  

 

Navnet minnelund 

Minnelunden som er utformet skal være en naturlig del av kirkegården. Den består av et gravfelt 

for urner og en gangvei som går fra inngangen til kirkegården, starter rett øst for driftsbygningen 

og går nordover (ca. 65-70 m). Selve gravminnet utformes som en lav mur (50 cm høy) og følger 

gangveien. På toppen av muren er det plass til navneplater.  
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Minnelunden skal være et verdig og vakkert sted å besøke med høy kvalitet på materialer og 

utførelse. Muren består av en kombinasjon av gamle gravminner (renses og navn slipes bort) og ny 

stein.  

Det er også planlagt et par trapper integrert i muren samt hvileplasser med benker. Mye fjell i dette 

området vil nok også skape litt ekstra utfordringer, og nøyaktig plassering og form av muren 

tilpasses på stedet med utførende anleggsgartnerfirma. Når det gjelder undervegetasjon, er det tenkt 

mest mulig gjenbruk av stedegne arter supplert med nye planter av samme sort. Urnefeltene blir 

tilsådd med gras. Muren tar opp høydeforskjellene mot oppfylt terreng for urnefelt.  

I uker 18-19 er det felt utvalgte trær i det aktuelle området for å klargjøre til arbeidet.  

 

Tomt foran Tjøme kirke 

Tjøme kommune og Tjøme kirkelige fellesråd jobber for å få ryddet opp og beplantet tomta foran 

Tjøme kirke. Tjøme kommune eier tomta. Målsetning er å få en finere ramme rundt første inntrykk 

av Tjøme kirke og ved adkomst til Tjøme sentrum og oppgradere parkeringsområde ved å avgrense 

dette tydeligere og gruse opp. 

Kommunens drifts avdeling står for gjennomføring av arbeidet og innkjøp av planter, bark, ol. 

Arbeidet her tas også i flere etapper. Først var skråningen ryddet i sin helhet med gravemaskiner, 

og sprøytet i flere omganger nå i våren. Det er nå gruset ved parkeringsplassen, skråningen er 

rensket og det er lagt til ny jord og kampesteiner avgrenser plen og skråningen. Planting og barking 

skjer i vår/tidlig sommer av driftsavdeling.  

 

I møte orienteres det om anbudsprosess, økonomi og prosjektoppfølging. 

 

 

15/17 Regnskap 2016 (B) 

Ren revisjonsberetning er mottatt for regnskap 2016 for Tjøme kirkelige fellesråd, for Tjøme 

menighetsråd og for Hvasser menighetsråd.  

I TKF sak 04/17 er følgende vedtatt: 

1. Årsrapport godkjennes som fremlagt. 

2. Under forutsetning av ren revisjonsberetning disponeres mindre forbruket som følger:  

 Kr. 151.401 Lydanlegg i Tjøme kirke (konto 42000) 

Kr.  75.000 Avsettes til disposisjonsfond for utredning av trapp Tjøme kirke. 

(skisseforslag og konsekvensutredning). (konto 35400) 

Kr.  75.000 Avsettes til Hvasser kirke for malingsarbeid (konto 32300) 

Tjøme menighetsråd har i ettertid behandlet sak om galleribruk. Menigheten ber om å bruke galleri 

til ungdomsarbeid. For å oppnå dette må benkene fjernes og stoler settes inn. Menighetsrådsleder 

fra Tjøme orienterer og TKFs vedtak 04/17 vurderes i lys av Tjøme menighetsråds behandling av 

saken. 

 

16/17 Budsjettarbeid 2018 (D) 

Til høsten er det igjen tid å sende inn budsjettforslag for neste års drift og investeringer. 

Grunnlaget for budsjett er tidligere vedtatte prosjekter og planer og tilstandsanalyser og aktuelle 
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forhold. Utover disse dersom det er innspill til budsjett for 2018 bør det meldes inn og drøftes i 

møte. 

I år fremmes et samordnet budsjett for Færder kirkelige fellesråd istedenfor å sende budsjettforslag 

for Tjøme kirkelige fellesråd og Nøtterøy kirkelige fellesråd hver for seg.  

 

17/17 Samarbeidsmøte med Tjøme formannskap (O) 

Onsdag 14.juni er foreslått dato for samarbeidsmøte med Tjøme formannskap kl. 17-18. Dato må 

bekreftes av kommunen. 

 

18/17 Møteplan for høst 2017 (B) 

Ettersom flere og flere saker vil være aktuell å behandle i Færder kirkelige fellesnemnd settes det 

opp færre møtedatoer til høsten. Dersom det ikke er aktuelle saker vil møtedatoene bli avlyst cirka 

en uke i forveien. 

  

Tirsdag 26.september 14-16 

Torsdag 2. november 14-16 

Fredag  8 desember 14-16 

 

19/17 Delegasjon til AU (B) 

 

Forslag til vedtak: 

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

møtene. 

 

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

Vedlegg: 

 

Sak 09/17: Protokoll fra Tjøme kirkelige fellesråd 01.03.2017 

Sak 10/17: Færder kirkelige fellesnemnd lenker til: 1) Protokoll fra møte 31.03.2017 og 2) 

innkalling 09.05.2017  

Sak 12/17: KAs forslag til Kirketjener stillingsbeskrivelse  

Sak 13/17: Revidert fullmakt til Færder kirkelige fellesnemnd  

 

 

 

 

 



Tjøme kirkelige fellesråd  
 

SAK 09/17 - Protokoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Onsdag 01.mar. 2017, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

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

Brooke Bakken, Marit Monsen   
 

 

 

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

 

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

01/17 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

Innkalling og protokoll ble godkjent. Under dagsorden ble flere orienteringssaker lagt til under sak 

02/17 (d-f). 

02/17 Orienteringssaker (O) 

d) Testamentarisk gave til Tjøme sokn. Tjøme sokn har mottatt en testamentarisk gave fra 

Robert Lars Andersen til Tjøme sokns «virksomhet på Fredtun.» Gaven består av en 

leilighet i Medusa Park. Menighetsrådet sørger for forberedende arbeid for salg av 

leiligheten og leiligheten legges ut for salg i løpet av mars.   

e) Jubileumsplanlegging Tjøme kirke 150 år. Menighetsrådsleder på Tjøme orienterte om 

program, budsjett og kostnadsdekning, og informasjon relatert til jubileumsplanlegging. 

Svein Ringøen leder jubileumskomité for menigheten og kommunens kultursjef Christine 

Gilbøe-Caspersen deltar på planleggingen. Jubileums uke er uke 37 og 

jubileumsgudstjeneste holdes 17.september. Program for jubileumsuken er også skrevet om 

i Tjøme kommunes kulturbrosjyre for vår 2017.  

f) Maling av gulv i Tjøme kirke er gjennomført i januar og februar i henhold til pristilbud.  

g) Driftsoppgaver for eiendom. Harald Svendsen er innleid for å følge opp utvalgte 

driftsoppgaver for fellesrådet i 2017. Herunder dør og hengsler vedlikehold i Tjøme kirke 

og kapell, maling av kirkebenkene i Hvasser kirke, fuging/kitting arbeid Tjøme kirke.  

h) Overføring av eiendom Fredtun fra Tjøme kirkelige fellesråd til Tjøme sokn er utført i 

henhold til vedtak i sak 43/16. 

i) Praksis stilling for Gard Berg Hatlestad. Hatlestad har praksis stilling i Tjøme menighet i 

vår 2017 relatert til barne- og ungdomsarbeider oppgaver.  

 

03/17 Budsjett 2017 (B) 

I Tjøme kommunestyrets desember møte er det vedtatt at tilskudd til Tjøme kirkelige fellesråd er 

kr. 4.815.000 i 2017.  

I samme møte er investeringsmidler kr. 1.500.000 til istandsetting av steingjerde og etablering av 

navnet minnelund er bevilget.  

Forslag til budsjett for 2017 er vedlagt.  

Vedtak: 

TKF vedtar budsjettforslag som fremlagt.  

http://broreklame.no/digibook/kulturprogram/#/34/
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04/17 Årsregnskap 2016 

Årsregnskap for 2016 viser et mindre forbruk kr. 301.401, som tilsvarer 4% av totalt budsjett. 

Mindre forbruket er relatert til flere ting. På kostnadssiden er det lavere pensjonskostnader enn 

forventet og noe lavere lønnsutgifter enn planlagt. Inntektene har også vært høyere enn budsjettert 

relatert blant annet til gave til Fredtunhagen prosjekt og sykelønnsrefusjon.  

Årsrapport og regnskap er vedlagt. 

Vedtak: 

1. Årsrapport godkjennes som fremlagt. 

3. Under forutsetning av ren revisjonsberetning disponeres mindre forbruket som følger:  

 Kr. 151.401 Lydanlegg i Tjøme kirke (konto 42000) 

Kr.  75.000 Avsettes til disposisjonsfond for utredning av trapp Tjøme kirke. 

(skisseforslag og konsekvensutredning). (konto 35400) 

Kr.  75.000 Avsettes til Hvasser kirke for malingsarbeid (konto 32300) 

 

05/17 Gravferdssamordning fra 01.05.2017 (B) 

Sak: 

En av gravferdsbetjentene på Tjøme går av med pensjon fra 30.04.2017. Det er naturlig å vurdere 

på nytt hvilke ressursbehov som er innenfor gravferdsforvaltning drift nå at organisasjonene 

fusjoneres. På Tjøme har det vært slik at det er 1,5 årsverk knyttet til kombistilling 

kirketjener/vaktmester og gravferdsbetjent. Dette har vært nødvendig for å løse 

gravferdsbemanning i ferie og fravær. Det har også medført at kirketjener/ 

gravferdsbetjentoppgaver har vært utført i ukedagene, og at det ikke har vært en egen stilling som 

kirketjener på Tjøme til bl.a. gudstjenester, urnenedsettelser og gravferdsseremonier.  

Det er i tillegg engasjert sesonghjelp for gressklipping og grønt vedlikehold på Tjøme på 

sommerstid. 

Nå med overgang til Færder vil gravferdsteam samordnes og det vil være flere som kan avlaste i 

ferier og ved fravær. Behov for å være to som jobber dedikert med gravferd på Tjøme vil 

reduseres. Det foreslås å fortsette med en 100 % fast stilling på Tjøme knyttet hovedsakelig til 

gravferd med en mindre andel (15 %) relatert til vedlikeholdsoppgaver i kirkelige bygninger. 

Resterende 50 % stilling står foreløpig ledig, men muligheten for en egen kirketjener i Tjøme kirke 

som vil delta på gravferdsseremonier, urnenedsettelser og gudstjenester vurderes som en del av 

organisering forøvrig. 

På Nøtterøy er gravferdsdrift ledet av Hans Kristian Amundsen og det er naturlig at han fortsetter i 

rollen. Amundsen har i dag stilling som driftsleder for gravferd og bygg. I Tjøme kommune er det 

3 gravplasser (Gjervåg gravlund, Tjøme kirkegård og Hvasser kirkegård) og på Nøtterøy er det 2 

(Nøtterøy og Veierland). Når det blir flere gravplasser å forholde seg til, og flere ansatte, vil det 

være ønskelig at driftsleder stillingen frigjøres for bygningsmessige driftsoppgaver og det blir 

renere gravferdsfokus. Det vil være en målsetning i organisering for Færder at driftsleder stilling-

gravferd utvides til 100 % og driftsleder bygg oppgaver løses på annet vis, spesielt også nå at antall 

kirkebygg også økes. 

Basene for gravferdsdrift både på Nøtterøy og Tjøme beholdes men prioriteringen av 

arbeidsoppgaver samkjøres av driftsleder.  
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For å unngå unødvendig bruk av tid på kjøring og for å ha best mulig oversikt over de forskjellige 

gravplassene er det naturlig å ha baser både på Tjøme og Nøtterøy. Ved å utarbeide ukeplaner kan 

det bli naturlig å sette inn mer resurser på en av gravplassene enkelte dager. Dette også for å gjøre 

alle som arbeider ute bedre kjent på alle gravplassene og ha følelsen av å jobbe i team.  

Ferieavvikling må samkjøres i hele gravplass teamet.  

På Tjøme må graving av kistegraver må videreføres som dagens ordning med eksternt firma som 

utfører. Etter kjøp av traktor for transport på Tjøme ligger noen forhold bedre til rette for å utføre 

oppgaven selv. Her må vi etter sammenslåing gjøre en vurdering rundt økonomi og kompetanse for 

å se om det er bedre å utføre oppgavene selv. Det er i utgangspunkt ikke aktuelt med forflytting av 

gravemaskin fra Nøtterøy til Tjøme for å bruke til graving av kistegraver. 

Det foreslås samtidig å samordne tidspunkter for gravferdsseremonier innenfor Færder til kl. 10:30 

og 12:30. Med tanke på samordning av bemanning og mulighet for kirketjener-stilling er det også 

behov å konsentrere gravferdsseremonier på Tjøme til en bestemt dag. Det er i gjennomsnitt en 

gravferdsseremoni i uke på Tjøme og flest ønsker seremoni på fredag.  

Saken er behandler av Færder kirkelige fellesnemnd i sitt møte 21.02.2017. 

Konklusjon/forslag til vedtak: 

1. Fra 01.05.2017 samordnes gravferdsdrift for gravplassene på Nøtterøy og Tjøme. 

Gravferdsdrift ledes av Nøtterøys driftsleder Hans Kristian Amundsen. 

2. Det er 150% stilling på gravferdsdrift på Tjøme. Det videreføres en 100 % stilling for 

gravferdsdrift på Tjøme. Den resterende ledig stilling (50%) gjøres vakant i påvente av 

prosessen med å vedta  ny organisering for Færder. Den er foreløpig tiltenkt til en egen 

kirketjener-stilling på Tjøme. 

3. Gravferdsbaser på Nøtterøy og Tjøme opprettholdes.  

4. Gravferdsadministrasjon videreføres som det er i dag frem til senere sak om administrativ 

organisering. 

5. Tidspunkter for gravferd settes til kl. 10:30 eller kl. 12:30 med virkning fra 01.05.2017.  

6. Fra 01.05.2017 kan gravferdsseremonier gjennomføres torsdag eller fredag i Tjøme sokn og 

Hvasser sokn.  

 

06/17 Gravferdsbetjening: Oppsigelse og tilsetting (B) 

Odd Steen Hanssen har sagt opp sin 100 % stilling som gravferdsbetjent effektiv 30.04.2017.  

Lucian Eide- Riti innehar samme oppgavene i dag i hans 50 % stilling og har fortrinnsrett for 

utvidelse av stilling. Det er ingen andre interne kandidater til stilling. Eide-Riti er allerede i dag 

fast ansatt i deltidsstilling, har relevante kompetanse og vist interesse for utvidelse av stilling.  

Det foreslås å tilby Eide-Riti 100 % fast stilling i Tjøme kirkelige fellesråd fra 01.05.2017. 

Stillingsinnhold er hovedsakelig relatert til gravferdsoppgaver (85%) men også har en andel 

vaktmester oppgaver (15%).  

Vedtak:  

Lucian Eide-Riti tilsettes i 100 % fast stilling som gravferdsbetjent (85%) / vaktmester (15%) fra 

01.05.2017.  

 

07/17 Orientering om arbeid mot Færder (O) 
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Orientering gitt i møte om tidsplan for arbeid og informasjon fra Færder kirkelige fellesnemnds 

februar møte. 

Se også innkalling til Færder kirkelige fellesnemnds møte 21.02.2017. 

 

08/17 Navnet minnelund, steingjerde og tomt foran Tjøme kirke (O) 

Steingjerde Tjøme kirke 

Søknad om istandsetting av steingjerde er godkjent av Riksantikvaren og Tunsberg 

bispedømmeråd. Anbudsdokumenter er under arbeid. 

Navnet minnelund 

Søknad om navnet minnelund er ikke ennå besvart. Søknaden var sendt før jul. 

Anbudsdokumenter er under arbeid. Prismessig er det usikkerhet knyttet til skjæring av Brøtsø 

stein i forhold til estimatet gitt tidligere, og dette undersøkes nærmere.   

Tomt foran Tjøme kirke 

Tjøme kommune og Tjøme kirkelige fellesråd jobber for å få ryddet opp og beplantet tomta foran 

Tjøme kirke. Tjøme kommune eier tomta. Målsetning er å få en finere ramme rundt første inntrykk 

av Tjøme kirke og ved adkomst til Tjøme sentrum. Det er samtidig en målsetning å oppgradere 

parkeringsområde ved å avgrense dette tydeligere og gruse opp. 

Kommunens drifts avdeling står for gjennomføring av arbeidet og innkjøp av planter, bark, ol. 

Arbeidet tas i flere etapper. Først blir skråningen ryddet i sin helhet med gravemaskiner. Området 

lenger til nord kan også beskjæres på vinterstid og sprøytes med ugress middel til våren. Planting 

og barking skjer i vår/tidlig sommer av driftsavdeling.  

 

Det er flere landskapsarbeider som vil pågå i vår månedene. Dette bør ikke sette en stopper for 

aktivitet, men innebærer at parkeringsforhold og trafikk i område kan bli påvirket.  

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

Vedlegg: 

 

Sak 03/17: TKF Budsjett 2017  

Sak 04/17: TKF årsrapport og regnskap 2016 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/farder/dokumenter/innkalling-kfn/sak-kfn-01-17-innkalling-kfn-mote-2017-02-21.pdf
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Vedlegg  

Sak 10/17: Færder kirkelige fellesnemnd lenker til:  

1) Protokoll fra møte 31.03.2017 og  

2) innkalling 09.05.2017  

 

Mer informasjon finnes på: 

www.Kirken.no/faerder 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/farder/dokumenter/protokoll-kfn/sak-kfn-15-17-protokoll-kfn-mote-2017-03-21.pdf
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/farder/dokumenter/innkalling-kfn/sak-kfn-10-17-innkalling-kfn-mote-2017-05-09.pdf
http://www.kirken.no/faerder
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Sak 12/17 Vedlegg: KA Forslag til Stillingsbeskrivelse for kirketjener 

 

Kirketjener 
Publisert: 01/01/2003 

- med nedlastbar versjon på nynorsk 

Forslaget er hentet fra KAs hefte "Stillingsbeskrivelser" (1997). 

Forslagene er ikke normer og må tilpasses lokale forhold. 
Stillingens formål  

1. Kirketjeneren skal sørge for at kirken og tilhørende bygninger er i samsvar med 

den standard menigheten ønsker de skal fremtre i overfor brukere og besøkende.  

 

Organisasjonsmessig plassering  

1. Kirketjeneren har kirkevergen (evt. administrasjonsleder) som nærmeste 

foresatte.  

2. Kirketjeneren forholder seg til forrettende prest som nærmeste overordnede i 

forbindelse med gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.  

 

Hovedoppgaver - ansvar  

1. Kirketjeneren har ansvaret for at kirken klargjøres og ryddes i forbindelse med 

gudstjenester og kirkelige handlinger.  

2. Kirketjeneren har ansvaret for fysisk tilrettelegging av menighetens aktiviteter i 

kirken.  

3. Kirketjeneren foretar nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, 

inventar og bygning.  

4. Kirketjeneren sørger for forsvarlig tilgjengelighet til kirkehus og kapell til enhver 

tid.  

5. Kirketjeneren foretar evt. nødvendig renhold av kirken.  

6. Kirketjeneren foretar ringing med kirkens klokker etter reglement.  

7. Kirketjeneren medvirker til at det hersker ro og orden i kirken.  

8. Kirketjeneren holder kirken åpen og foretar eventuell omvisning etter nærmere 

bestemmelse.  

 

Spesielle bestemmelser  

1. Kirketjeneren er underlagt vanlige bestemmelser om taushetsplikt.  

2. Det utarbeides nærmere spesifisert oversikt over arbeidsoppgaver.  

 

Kriterier for jobboppfyllelse  

(Følgende punkter kan vurderes:)  

1. At kirkebygget alltid er klart til avtalt tidspunkt.  

2. At kirken fremstår som et sted der besøkende og andre brukere føler seg godt 

mottatt/ivaretatt.  

3. At det er grei adkomst til kirken uansett vær og føreforhold.   
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  FULLMAKT 

 

Nøtterøy kirkelig fellesråd og Tjøme kirkelige fellesråd gir med dette representantene i 

fellesnemnda for Nøtterøy og Tjøme (jfr. inndelingslova § 26) fullmakt til å avklare alle 

prinsipielle forhold vedrørende sammenslåing av kirkelige fellesråd i perioden fra 

opprettelsestidspunkt av fellesnemnda og fram til det nye fellesrådet er etablert (= tidspunktet for 

ikrafttredelse av den nye kommunen).  

Fullmakten gjelder på følgende områder:  

Sammenslåingsprosjekt og organisering 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide prinsippdokument for sammenslåingsprosess, 

herunder mål for prosessen, mål for et fremtidig fellesråd, informasjon om tjenestetilbudet, 

administrative funksjoner, kompetanse, kommunikasjon med innbyggerne, økonomi og 

arbeidsgiverpolitikk. Dokumentet legges frem for fellesrådene for likelydende vedtak. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta budsjett for prosjektet med å etablere nytt kirkelig 

fellesråd. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta framdriftsplan og prosjektbeskrivelse for 

sammenslåingsprosess. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å avklare/tilsette prosjektleder for prosessen med å etablere et 

nytt fellesråd. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette arbeidsgrupper dersom dette vurderes som 

hensiktsmessig i prosjektperioden. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle med et felles, partssammensatt utvalg for 

behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de 

tilsatte (jfr. kirkeloven § 35).  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å inngå tjenesteytingsavtale med kommunal fellesnemnda for 

tjenesteyting knyttet til omstillingsprosess for virksomhetsoverdragelse.  

 

Fremtidig fellesråd organisering 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å forberede budsjett og økonomiplan for det første driftsåret til 

det nye fellesrådet. Selve beslutningen om budsjett fattes av det nye fellesrådet når dette er 

etablert.  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å foreslå årsplan for det første driftsåret til det nye fellesrådet.  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med 

fellesnemnda for kommunene  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta nivå på festeavgift for grav, betaling for bruk av kirke, 

stell av grav m.m. 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta ny organisering for det nye fellesrådet.  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom 

det er hensiktsmessig etter omorganisering.  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske 

retningslinjer og praksis slik som arbeids-, permisjons- og tilsettingsreglement.  

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide og vedta funksjons- og bemanningsplaner for den 

nye virksomheten 
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·         Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide, vedta og tilsette i nye arbeidsavtaler, 

stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.  

 

 

KFN skal sikre at berørte ansatte og prester får muligheten til å medvirke i forhold som gjelder 

sammenslåing gjennom eventuelle arbeidsgrupper og partssammensattutvalg. 

 

KFN skal sikre at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt. 

 

KFNs medlemmer fra Fellesrådene skal utgjøre arbeidsgivers representanter i partssammensatt 

utvalg for sammenslåingsprosessen. 

 

Fellesrådene har i perioden frem til 1.januar 2018 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål 

som kan ha betydning for det nye fellesrådet bør først drøftes i KFN. 

 

KFN skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal KFN vurdere om 

spørsmålet kan utsettes til etter at nytt Fellesråd er konstituert. Forhold som likevel vurderes som 

nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan saken sendes til 

behandling i fellesrådene. 

 

Partssammensatt utvalg skal 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. 

 

 

 

 

 

 

Fullmakten er først vedtatt i Tjøme kirkelige fellesråd KF-sak 08/16 og Nøtterøy kirkelige fellesråd KF-sak 10/16, og 

senere i TKF sak 13/17 og NKF sak xx/17. 

 

 

 

 


