
Tjøme kirkelige fellesråd  
 

    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) 

a) 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.   

b) 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.  

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

d) 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.  

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

henhold til vedtak i sak 43/16. 

f) 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. 

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) 

 

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

