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Protokoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Torsdag 28.apr. 2016, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Marit Monsen, Jan Brastein, Brooke Bakken  

 

Forfall: Monica Hofer Hagen, Arne Heilo 

  

 

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

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

12/16 Innkalling, dagsorden og referat (B) 

 Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent. 

 

13/16 Orienteringssaker (O) 

 a) Protokoll fra Tjøme kirkelige fellesråd AU (25.02.16) 

 b) Protokoll fra Færder kirkelige fellesnemnd (17.03.16) 

 c) Orientering om Færder kirkelige fellesnemnds arbeid 

 d) Vigsler på Tjøme – utensognsvigsler. Fra neste år vil det være behov å øke 

satsene for presten som utfører vigsel for utensognsboende. Dette blir en ny 

ordning i Tunsberg bispedømme fra 2017. Det er naturlig å se på vigselssatsene i 

kommunen samtidig og sak om dette kommer.  

 e) Personal info – sykemelding, ferie, sommerhjelp, fagdager.  

 - Det er en 100% sykemelding innenfor gravferdsbetjening i en minimums 5-6 

ukers periode. Dette løses ved å engasjere vikar på timesbasis til klipping av 

gravplassene.  

 - Sommerhjelp til vedlikehold av gravplassene må snart komme på plass. 

Tidligere år har det vært behov for en 60% ressurs i perioden 15 juni-15 august. 

 f) Oppsummering etter bispevisitas.  

 g) Avskjedsgudstjeneste for Domprost David Gjerp 5.juni 

  

14/16 Kandidater til KAs regionale kontaktmøter, og valg til landsråd (B) 

 KA er en medlemsorganisasjon der medlemmene styrer. KA ledes av et landsråd 

som velges av medlemmene.  

 KA holder regionale kontaktmøter i høst 2016 og vår 2017 hvor delegater fra sine 

medlemmer (fellesrådene) har mulighet å delta og diskutere KAs politikk. 

Regional kontaktmøte i Tunsberg bispedømme holdes 12.jan.2017 i Tønsberg.  

 Tjøme kirkelige fellesråd har anledning til å sende inntil 2 representanter til 

regional kontaktmøte.  

 På kontaktmøte holdes det valg til KAs landsråd. 
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 Mer informasjon om ordningen finnes på http://www.ka.no/sak/article/1376610.  

 Vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) sender 2 delegater til KAs regionale 

kontaktmøte. Følgende mennesker oppnevnes: Pål P. Syse og Odd Andreassen.  

 

15/16 Fredtun utvalget – fornyelse og mandat (B) 

 Fredtun utvalget foreslår ny medlemssammensetning for valgperioden 2015-2019.  

 Vedtak: 

a) Tjøme kirkelige fellesråd (TKF)oppnevner følgende medlemmer til Fredtun 

utvalget i perioden 2015-2019: 

Anders Ottersen 

Anlaug Andreassen 

Odd Andreassen 

Reidar Fjelly 

Ellen B. Johnsen 

Caspar R. Thomassen 

 

Fra staben møter: 

Brooke Bakken 

Rune Jæger Lian 

 

 b) Vedlagt mandat for Fredtun utvalget vedtas.  

 

16/16 Regnskap første kvartal 2016 (O) 

 Regnskap ble presentert i møte av kirkevergen. Ved utgangen av første kvartal har 

fellesrådet et mindre forbruk på kr 145.000. Dette skyldes hovedsakelig 

periodiseringseffekter relatert til sommerhjelp og møtegodtgjørelser, og 

forskuddsutbetaling statstilskudd til diakon og trosopplærerstilling. 

 Informasjon ble tatt til orientering. 

    

17/16 Driftsbil (O) 

 Nissan Navara fra 2005 er i ustand og er ikke mulig å kjøre. Bilen er 

gjennomrustet til tross for jevnlige service på verksted. Kostnader for å reparere 

bilen er store, anslagsvis mellom kr 60-80.000. Nissan har en rustgaranti som 

gjelder for 12 år. Ved henvendelse til Nissan lokalt er det avslått krav for 

reparasjon under rustgaranti. Det er sendt inn klage til Nissan Norge om å 

behandle saken på nytt. 

 I påvente av avklaring av rustgaranti og eventuell reparasjon er det umiddelbare 

behovet for en driftsbil løst ved å kjøpe en Ford Transit Connect varebil (2006) til 

kr. 33.000 fra Vestfold Bruktbil AS. Kostnadene dekkes på driftsbudsjett.  

 Informasjon ble tatt til orientering, og fellesrådet oppfordrer til å fortsette saken. 

   

http://www.ka.no/sak/article/1376610
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18/16 Partssammensatt utvalg reglement for Færder kirkelige fellesnemnd (B) 

Saksbehandler Merete Allum og Brooke Bakken  
Forslag til reglement er laget på bakgrunn av Kirkelige Arbeidsgiverorganisasjon (KA) sitt 

eksempel på reglement for administrasjonsutvalg, samt veileder for Kirkelige fellesråd og 

kommunesammenslåing fra KA.  

 

Sammensetning av partssammensatt utvalg er vedtatt i likelydende vedtak i Tjøme 

kirkelige fellesråd KF-sak 08/16 og Nøtterøy kirkelige fellesråd KF-sak 10/16. 

Arbeidstakernes representanter er valgt i de to fellesrådene, og sammensetningen er med 

dette blitt: 

Arbeidsgiverrepresentanter: Pål Syse, Odd Andreassen, Ellen Elisabeth Wisløff, Elisabeth 

Aasland 

Arbeidstakerrepresentanter: Rune Lian, Astrid Hansen 

 

Møter avholdes en time i forkant av kirkelig fellesnemndsmøter. 

 

I følge fullmakten gitt til fellesnemnda (jf saksnummer over) punkt 2g) : 

«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.» 

 

Færder kirkelige fellesnemnd behandlet forslag til reglement i KFn-sak 04/16. 

Partssammensatt utvalg er allerede delegert fullmakt til 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 ble det vedtatt at 

utvalget kan tre i kraft allerede før formelt vedtak om godkjenning av reglementet er utført 

i hvert fellesråd. Partssammensatt utvalg har med dette sitt første møte 28.04.2016, men 

det er viktig at et reglement som spesifiserer myndigheten kommer på plass. 

 

Vedtak KFN- sak 04/16:  

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. 

 

  Vedtak: 

 Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) vedtar reglement for partssammensatt utvalg for 

Færder kirkelige fellesnemnd. 

 

19/16 Prinsippdokument Færder kirkelige fellesnemnd (B) 

Saksbehandler Merete Allum og Brooke Bakken  

 Kirkevergene på Nøtterøy og Tjøme har utarbeidet et forslag til prinsippdokument 

for sammenslåing av Nøtterøy kirkelige fellesråd og Tjøme kirkelige fellesråd. 

Dokumentet fastsetter mål for sammenslåingsprosessen samt mål for den nye 

kirkelige organisasjonen. Dette blir dermed et overordnet strategidokument som 

vil legge grunnlag for fremtidige prioriteringer og beslutninger.  

 Mål for sammenslåingsprosessen 
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 «Det er et overordnet prinsipp at fellesrådene er likeverdige og har like mye å 

bidra med inn i prosessen.» Dette slås fast i begynnelsen av dokumentet og skal 

ligge i bunn for alle avgjørelser som fattes. Videre er det skissert opp 4 punkter 

som er viktige mål for prosessen. Det er kultur, arbeidsgiverpolitikk, samarbeid 

med andre og informasjon.  

 Mål for fremtidig fellesråd 

 Målene er også for fremtidig fellesråd delt inn i 4 kategorier. Disse er hentet fra 

kirkelovens § 14 om kirkelig fellesråds oppgaver og omfatter økonomi, eiendom, 

arbeidsgiverpolitikk og gravferdsforvaltning.  

 Det er videre viktig å beholde lokalkirken med soknenes særegenheter og det 

lokale engasjement. For å få til det må man ha tilgang på gode kirkelige tjenester i 

alle sokn og en evt. diskusjon om soknegrenser tas ikke på nåværende tidspunkt. 

Det er ønskelig å opprettholde kundeservice på de nåværende kirkekontorene.  

 Færder kirkelige fellesråd må jobbe for å bli et aktivt fellesråd som jobber 

fremtidsrettet og ivaretar både forvaltningsmessige oppgaver samt jobber for 

trossamfunnet Den norske kirke. 

 Dokumentet har vært til behandling i Færder kirkelige fellesnemnd. Det var der 

enighet om at dokumentet er et godt utgangspunkt for samarbeid videre mot 

sammenslåing av fellesrådene. Følgende ble enstemmig vedtatt i fellesnemnda: 

 Færder kirkelige fellesnemnd vedtar prinsippdokument for sammenslåing som 

forhandlet i møte. 

 Jfr. Fullmakt til fellesnemnd skal dokumentet legges frem for fellesrådene for 

likelydende vedtak. 

 Vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) vedtar prinsippdokument for sammenslåing.  

 

20/16 Reguleringsplan – Tjøme sentrum (D) 

 Forslag til områdereguleringsplan for Tjøme sentrum er nå tilgjengelig for 

offentlig ettersyn. Tjøme kirkelige fellesråd forvalter eiendom til nord for 

(Fredtun), og til sør for (Tjøme kirke og kirkegård) området som reguleres. 

 Planen ble drøftet i møte. I møtebehandling ble følgende poengtert: 

 Det er viktig at de ulike elementene i sentrumsområde kan leve i harmoni med 

hverandre. Tjøme kirkegård grenser til reguleringsområde. Direkte nord for Tjøme 

kirkegård gjenoppbygges det nå restaurant med uteservering. Kirkegårdens 

atmosfære skal fortsatt oppleves som verdig og rolig, uten forstyrrelser fra 

omverden. I reguleringsplanlegging er det derfor viktig at løsninger kommer på 

plass som sikrer at de ulike aktivitetene ikke sjenerer hverandre, for eksempel med 

en fysisk eller visuell avgrensing.  

 I det samme område (Lindholmveien) er det viktig å sikre gode forhold både for 

myke trafikanter og biler. Det ferdes skolebarn og beboere fra sykehjemmet langs 

veien og her vil det være en fordel å ha en adskilt og tilrettelagt gangvei. For å 

bevare de ulike hensyn for kirkegård og uteservering er det videre en mulighet å 
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beplante mellom fortau og bilvei. Dersom dette gjøres bør beplantning være i 

mannshøyde for å oppnå visuell avskjerming.   

 Forslag til vedtak: 

Tjøme kirkelige fellesråd (TKF) sender tilbakemeldinger til reguleringsplan 

som drøftet i møte. 

21/16 Navnet minnelund, steingjerde og beplantning ved Tjøme kirkegård (B) 

 Se vedlagt notat.  

 Vedtak: 

1. Investeringsbehov for istandsetting steingjerde, etablering navnet minnelund 

og beplantning estimeres til kr 1.700.000 eks. mva. Eksakte kostnader blir 

presentert etter prosjektering. 

2. Avsatt driftsoverskudd fra 2014 kr. 349.000 benyttes til formålet (belastes 

fond 55699013 Steingjerder Tjøme og Hvasser / likviditetskonto 51020009).  

3. Dersom kirkelig fellesråd blir tildelt omsøkt midler til formål navnet 

minnelund, steingjerde reparasjon og beplantning vil kommunens 

investeringstilskudd reduseres tilsvarende. 

4. Tidsplan for prosjekt. I 2016 gjennomføres prosjektering inkludert 

nødvendige godkjenninger og finansieringsavklaringer. Prosjektet 

gjennomføres i 2017 med planlagt ferdigstillelse vår/tidlig sommer- i forkant 

av Tjøme kirkes 150 års jubileum; dette under forutsetning av nødvendige 

godkjenninger og finansiering. 

5. Gravminne på navnet minnelund utformes på en slik måte som vil være tros- 

og livssyns åpent.  

6. Kirkelig fellesråd igangsetter prosjektering for istandsetting steingjerde, 

etablering navnet minnelund og beplantning. Kostnader knyttet til dette (i 

tillegg til de nevnt i punkt 1 over) estimeres til kr. 100.000 og dekkes av 

mindreforbruk fra 2015 (likviditetskonto 51020009).  

7. Endelig prosjektplan fremlegges for vedtak fellesråd når søknad til relevante 

instanser er godkjent og finansiering er avklart. 

8. Prosjektkoordinering ivaretas av Nøtterøy kirkelige 

fellesrådseiendomsforvalter som en del av samordning og samarbeid frem 

mot sammenslåing.  

9. Et navnet minnelund og istandsatt steingjerde med beplantning vil være med 

på å bevare de ulike interessene ved Tjøme kirkegård nord 

(restaurant/uteservering, gravferd) samt bidra til en sentrums forskjønning 

og utvikling. 

 

 

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

 


