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Referat for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

 
Medlemmer: Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Marit Monsen, Jan Brastein, Monica Hofer Hagen  

 

På telefon: Pål P. Syse (saker 01/16-08/16) 

 

Forfall:  

 
 

Andre tilstede: Brooke Bakken, Ordfører Bente Bjerke Kleppe  

 

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

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein, om Jesus som rollemodell i ”å 

være kirke”  

 

01/16 Innkalling, dagsorden og referat (B) 

 Referat fra både november og desember fellesrådsmøter ble godkjent.  

  

02/16 Konstituering av Tjøme kirkelige fellesråd (B) 

 Hvasser menighetsråds sammensetning og medlem til fellesrådet har ikke vært 

avklart før nå. Nytt medlem og varamedlemmer til kirkelig fellesråd er nå valgt av 

Hvasser menighetsråd. Hvasser menighetsråd søker bispedømmerådet om 

dispensasjon for at et varamedlem er representant til fellesrådet.  

 Etter sammensetning av Hvasser menighetsråd er nå avklart vil Tjøme kirkelige 

fellesråd i perioden 2015-2019 bestå av: 

 Vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) konstitueres med medlemmer, varamedlemmer 

og sekretær som beskrevet under: 

  

 Pål P. Syse, leder (fra Tjøme menighetsråd) 

 Arne Heilo, nestleder (fra Hvasser menighetsråd) 

 Odd A. Andreassen, medlem (fra Tjøme menighetsråd) 

 Marit Monsen, medlem (fra Hvasser menighetsråd) 

 Jan Brastein, medlem, sogneprest 

 Monica Hofer Hagen, medlem, kommunal representant Tjøme kommune 

 Brooke Bakken, sekretær, kirkeverge 

 

 Varamedlemmer  

 1. Tjøme menighetsråd: Nils Jakob Møyland 
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 1.  Hvasser menighetsråd: Kari Gjertsen Trythall 

 2.  Hvasser menighetsråd: Olga Marie Bøe 

03/16 Budsjett 2016 (B) 

 Tjøme kommunes tilskudd til Tjøme kirkelige fellesråd er vedtatt til kr 4.699.000 

i sak KS-096-15. I budsjettforslaget var det anmodet om et driftstilskudd 

tilsvarende kr 4.812.250. Budsjettet må dermed tilpasses med en reduksjon på kr 

113.250. Postene vedlikeholdsarbeid, kirkeinventar og strøm er redusert slik at 

dette er innarbeidet. 

 Det ble også anmodet om kr 3.000.000 i investeringstilskudd til et nytt driftsbygg 

i tilknytning Tjøme kirkegård. Dette ble ikke innvilget i kommunens 2016 

budsjett. Kommunal representant undersøker status på driftsbygning saken i 

forhold til kommunen.  

 Revidert budsjett tall for 2016 er vedlagt innkalling. 

 Vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) vedtar budsjett for 2016 som presentert. 

 

04/16 Årsstatistikk 2015 (O) 

 Årsstatistikk er vedlagt innkalling til informasjon. Statistikk viser blant annet 

antall kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vigsel, gravferdsseremoni), besøk 

til kirkene, kirkelig arbeid innenfor kulturliv, diakoni og trosopplæring.  

 

05/16 Regnskapsavslutning 2015 (O) 

 TKF har revisjon 5.februar, og foreløpig resultat ligger på et mindreforbruk 

tilsvarende 2 % av total budsjett.  

   

06/16 Reparasjon av kjeller på Fredtun etter oversvømmelse i høst – bruk av 

fondsmidler (O) 

 Følgende sak er besluttet gjennom ekstraordinær behandling siden forrige møte og 

orienteres om i førstkommende møte deretter.   

Bakgrunn:  

Etter oversvømmelse har innredning i kjelleren vært tatt ut i sin helhet og 

kjelleren tørket. Når treverket ble revet ble det oppdaget råte langs veggen til øst. 

Deretter, som en betingelse for erstatning fra forsikringsselskap, ble det foretatt 

ny drenering på østssiden av huset.  

Grenlands Aksjon har flyttet sin virksomhet ut av kjelleren og signalisert at de 

ikke flytter tilbake inn etter kjelleren blir reparert.  

Speiderne har søkt om leie av kjelleren til sine møter, og kjelleren ville også egne 

seg som base for natteravnene (tidligere omsøkt).  

For å tilpasse kjelleren slik at speiderne og natteravnene kan oppholde seg der, er 

det ønskelig å sette inn ei ekstra dør, samt flislegge gulvet (istedenfor 

trematerialler som tidligere).  
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Recover har taksert reparasjon av kjeller til opprinelig standard til kr 163.386 

(eks mva), mens ønskede reparasjon vil beløpe seg til kr 190.258.  

Dersom TKF ønsker å gå i gang med det kan arbeidet utføres i uke 4-5 2016. 

 

 

Vedtak som følger er gjort ekstraordinært (utenom møte) og er enstemmig 

vedtatt. 

Tjøme kirkelige fellesråd bestiller reparasjonsarbeid til Fredtun kjeller fra 

Recover og betaler mellomlegget utover forsikringserstatningsbeløp på kr 27.000 

(eks mva). Kostnad dekkes ved bruk av fond Fredtun – vedlikehold (55699012) og 

ved å belaste bankkonto 51020010 Fredtun og selvassuranse.  

 

07/16 Kommunesammenslåing – orientering om kommunal prosess (O) 

 Orientering fra kommunal representant om kommunens/kommunalt fellesnemnds 

arbeid med sammenslåingsprosess.  

Tjøme kommunes arbeid med sammenslåing er igangsatt. Protokoller relatert til 

dette finnes på Tjøme kommunes nettside 

(https://www.tjome.kommune.no/politikk-og-samfunn/ny-kommune-tjome-og-

notteroy-kommune/.) Første møte i kommunal fellesnemnd er berammet for 

11.februar.  

Noen av de viktige sakene som kommunal fellesnemnd behandler er ansettelse av 

rådmann, delegasjonsreglement for rådmennene, og heraldikk.  

Kirkevergene på Nøtterøy og Tjøme har sendt notat til rådmennene om 

forventninger til kirkens prosess med sammenslåing, og dette orienteres om også i 

første fellesnemd møte.  

  

 

08/16 Kommunesammenslåing/fellesrådssammenslåing – opprettelse av fellesnemnd 

og partssammensatt utvalg (B) 

Kommunestyret på Tjøme og kommunestyret på Nøtterøy har i sine respektive 

møter 20.01.2016 vedtatt å sende søknad til departementet om sammenslåing. 

Søknaden vil etter alt å dømme bli godkjent og prosessen for å slå sammen Tjøme 

kommune og Nøtterøy kommune igangsettes. Den nye kommunen vil hete Færder, 

og være virksomme fra 01.01.2018. 

 I følge kirkeloven skal det være et kirkelig fellesråd i hver kommune (jfr. kirkeloven 

§ 5). Dersom det skjer en kommunesammenslåing endres dermed både 

kommunegrensene så vel som kirkelig fellesråd sine grenser. Fellesråd vil da på 

samme måte som kommunene måtte slå seg sammen til én enhet, og mange av de 

prosesser som kommunene står overfor vil også gjelde for kirken. Endring i 

kommunestrukturen vil medføre omfattende omstilling for den kirkelige 

virksomheten i berørte kommuner, og berører både fellesråd, menighetsråd, ansatte, 

folkevalgte, brukere og andre samarbeidspartnere.  

 En utfordring for kirkelige fellesråd er at de er pålagt å slå sammen fellesråd dersom 

kommuner slår seg sammen. Det er med andre ord en prosess som fellesrådene ikke 

nødvendigvis ønsker selv – men det kan selvsagt også være en ønsket endring. 

Uavhengig av hvordan fellesrådet ser på en kommunesammenslåing er det viktig – 

https://www.tjome.kommune.no/politikk-og-samfunn/ny-kommune-tjome-og-notteroy-kommune/
https://www.tjome.kommune.no/politikk-og-samfunn/ny-kommune-tjome-og-notteroy-kommune/
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når vedtak om kommunesammenslåing er fattet – at fellesrådet blir enige og 

formulerer kirkelige målsetninger med sammenslåingene og at både råd, 

administrativ ledelse og de ansatte vet hva målet er. Fellesrådet må også ta stilling 

til hvordan omstillingsprosessen skal håndteres samt hvordan prosjektet skal 

organiseres.  

 Saken handler om prosessuelle anbefalinger, opprettelse av kirkelig fellesnemnda, 

opprettelse av partssammensatt utvalg samt samordning av møtedatoer for begge 

kirkelige fellesråd. Lederne av de to fellesrådene har lest gjennom dokumentet og 

gitt sin tilslutning. KAs veileder ”Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing,” 

prosjektbeskrivelser fra sammenslåingsprosesser i andre fellesråd og referat fra 

forhandlingsutvalget i Tjøme/ Nøtterøy kommune har vært brukt i saksforberedelse. 

 Saken er vedtatt når det er gjort likelydende vedtak i begge fellesråd.  

 Saksnotat er utsendt med innkalling til møte. Vedtaket som er foreslått godkjennes 

med et tilleggspunkt om møte- og talerett for 1 prest fra hvert fellesråd til kirkelig 

fellesnemnd. 

 

 Vedtak: 

1. Kirkelig fellesnemnd 

a) Kirkelig fellesnemd oppnevnes i første fellesrådsmøte etter 

kommunestyrevedtak om sammenslåing er fattet.  

b)  Funksjonstid til fellesnemnda er fram til dato for sammenslåing av 

kommuner/sammenslåing av fellesråd, 01.01.2018. Det nye fellesrådet trer da 

i kraft. 

c) Kirkelig fellesnemd består av 2 representanter fra hvert fellesråd, 1 kommunal 

representant samt domprost. Totalt utgjør dette 6 stemmeberettigede 

medlemmer. Det oppnevnes også varamedlemmer for disse.  

d) Fra Tjøme kirkelige fellesråd oppnevnes:  

Medlem: Pål P. Syse 

Medlem: Odd Andreassen 

Varamedlem: Marit Monsen 

Varamedlem: Arne Heilo 

e) Fra Nøtterøy kirkelige fellesråd oppnevnes:  

Medlem:  

Medlem: 

Varamedlem: 

Varamedlem: 

f) Fra Tønsberg domprosti oppnevnes: 

Prost: David Gjerp 

Vara: 



Tjøme kirkelige fellesråd  
Postboks 97 – 3165 Tjøme  -  Telefon 33 06 77 12  -  Telefaks  33 39 12 88 

Organisasjonsnummer:  976986431 

e-post: kirken@tjome.kommune.no 
 

g) Kommunal fellesnemnd bes å oppnevne en representant til kirkelig 

fellesnemnd. Vedkommende må oppfylle krav om medlemskap til kirkelig 

fellesråd i henhold til kirkeloven § 29. 

h) Kirkeverger fra begge fellesråd har møte- og talerett. 

i) Vedlagt mandat for kirkelig fellesnemnd vedtas. 

j) Det opprettes en prosjektgruppe/arbeidsutvalg hvor den administrative leder 

for prosessen deltar. 

k) Det kan opprettes temagrupper på nærmere avgrensede felt hvor 

ressurspersoner deltar. Dersom slike temagrupper opprettes bør 

arbeidstakerrepresentanter delta, jf. Hovedavtalen § 7-3. 

l) Den med administrativt ansvar for sammenslåing er sekretær for 

fellesnemnda og forbereder saker for fellesnemnda. Vedkommende har også 

møte-, tale- og forslagsrett. 

m) Leder og nestleder av fellesnemnda velges av fellesnemnda.  

n) Fellesnemnda skal evaluere prosessen og resultatene av den før den oppløses. 

o) Fellesnemnda er ikke ansvarlig for den daglige virksomheten i fellesrådene så 

lenge fellesrådene består som selvstendige enheter, men bør informeres om 

beslutninger i de enkelte fellesråd som har betydning for sammenslåingen/det 

nye fellesrådet. Fellesrådet sender fortløpende sine protokoller til 

fellesnemnda og vise versa. 

p) Fellesnemnda har et medansvar for at medbestemmelse blir ivaretatt. 

Hvordan dette best gjøres må drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig 

(jfr. HA § 9-4). 

q) Fellesnemnd bes utarbeide et prinsippdokument for omstillingsprosess og for 

den nye organisasjonen. Dokumentet må vedtas av begge kirkelige fellesråd 

med likelydende vedtak. 

r) En prest fra hvert fellesråd har møte- og talerett til kirkelig fellesnemnd. 

2. Partssammensatt utvalg  

a) Et felles partssammensatt utvalg opprettes i samme tidsrom som kirkelig 

fellesnemnd i forbindelse med fellesrådssammenslåing (jfr. kirkelovens § 35 

og Hovedavtalen § 10-1 b). 

b) Mandatet til felles partssammensatt utvalg følger så langt det er 

hensiktsmessig de føringer som kirkelovens § 35 og Hovedavtalen legger for 

partssammensatt utvalg/ administrasjonsutvalg. Det heter i HA § 10-1 b) 

”Administrasjonsutvalget behandler bl.a. saker som gjelder virksomhetens 

personalpolitikk, for eksempel personalpolitiske retningslinjer, reglementer 

og rutiner, og dessuten utviklings- og omstillingsprosesser.”  

c) Sammensetning av utvalget bør følge kirkelovens § 35 om at flertallet skal 

bestå av representanter for fellesrådene (arbeidsgiver) og at utvalgets leder og 

nestleder velges blant disse. 

d) Arbeidsgiversrepresentanter og vararepresentanter er de samme som de som 

er oppnevnt til kirkelig fellesnemnd. Totalt er det 2 arbeidsgiverrepresentanter 

med vararepresentanter fra hvert fellesråd.  
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e) Arbeidstakernes representant: 

i. Når det gjelder representanter valgt av og blant de tilsatte anbefales det å 

legge Hovedavtalen bestemmelser i § 10-1 c) til grunn. Her står det at 

arbeidstakernes representanter og personlige vararepresentanter utpekes av 

arbeidstakerorganisasjonene.  

ii. Arbeidstakerne som utpekes må være tilsatte i den aktuelle virksomheten, dvs. 

kirkelig fellesråd. Rettighetene til medbestemmelse er gitt via partsforhold i 

fellesrådet. 

iii. Antall arbeidstakerrepresentanter må ikke overstige antall representanter for 

arbeidsgiver (fellesnemnda). Det velges en tillitsvalgt fra hvert fellesråd.  

iv. Hvem som skal velges, fra hvilken organisasjon og på hvilken måte dette skal 

skje må drøftes mellom organisasjonene innenfor hvert fellesråd. Dersom 

organisasjonene ikke blir enige anbefales utpeking etter 

forholdstallsprinsippet jfr. HA § 10-1 c). 

v. Fellesrådene sørger for oppnevnelse av en tillitsvalgt samt personlig 

vararepresentant til partssammensatt utvalg innen 22.februar.  

f) Kirkeverger fra begge fellesråd har møte- og talerett. 

g) Et lokalt reglement for hvordan det felles partssammensatte utvalget skal 

arbeide, hvilke saker utvalget skal ha beslutningsmyndighet i, og i hvilke 

saker utvalget skal uttale seg før saken utarbeides av kirkelig fellesnemnd. 

Dette vedtas i hvert fellesråd med likelydende vedtak. 

3. Samordning av møteplan 

Møtedatoer for andre halvår 2016 er foreslått til: 8.september, 27. oktober, 

08.desember. 

 

 

09/16 Stillingsstørrelse sekretær – midlertidig økning i forbindelse med årsavslutning 

av regnskap (B) 

 I perioden januar til mars er det ekstra arbeid knyttet til avslutning av 

årsregnskapene for fellesråd og menighetsrådene. Det foreslås å midlertidig øke 

stillingsstørrelse for sekretær fra 80 % til 100 % i dette tidsrommet. 

 Vedtak: 

 Stillingsstørrelse for sekretær økes fra 80 % til 100 % i perioden januar til mars 

2016 i forbindelse med avslutning av årsregnskaper. 

 

10/16 Bispevisitas april 2016 (O) 

 Bispevisitas som kjent blir holdt i perioden 13.-24.april for Tønsberg domprosti.  

 Torsdag 14.april besøker biskopen Tjøme og Hvasser. Et foreløpig program for 

dagen er berammet: 

 8-8:30  Morgenandakt i Tjøme kirke (åpen for alle) 

 8:30-12 Interne møter og lunsj (stab og prest deltar) 
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 12-13:30 Utvidet Formiddagstreff for Hvasser og Tjøme på Fredtun 

 17-19  Møte med Tjøme menighetsråd og Hvasser menighetsråd i Hvasser 

kirkestue  

 19:30  Åpen kirke- og kulturkveld i Tjøme kirke med Henrik Syse og 

Biskop Per Arne Dahl 

  

 26.april er kommuneledelse og kirkens ledelse invitert til arbeidslunsj og møte på 

bispekontoret i forbindelse med prostivisitas. Møte er samlet for Tjøme, Nøtterøy, 

Tønsberg og Stokke. 

 

11/16 TKF møtedatoer første halvår 2016 (B) 

I forbindelse med arbeid med sammenslåing og med bispevisitas er det flere 

møtepunkt i løpet av første halvår enn opprinelig planlagt i fellesrådsmøteplan.  

 

Med dette som bakgrunn foreslås det å avlyse planlagte fellesrådsmøter i mars og 

mai, og flytter april møte til 28.april.  

 

 Vedtak: 

Møtedatoer 10.mars og 12.mai utgår. Møte 07.april flyttes til 28.april, samme 

klokkeslett.  

Dersom det er prinsipielle saker som må behandles mellom møtene får 

arbeidsutvalg bestående av fellesrådsleder, nestleder samt sogneprest delegert 

myndighet til å beslutte. Dette gjelder også godkjenning av årsregnskap for 2015. 
 

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 


