
 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 

 

 

Protokoll for møte i  

Færder kirkelig fellesnemnd 

Torsdag 28.apr. 2016, kl.17:00-19:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede:  
Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Viggo Emdal, David Gjerp 

 

Meldt forfall: 

Monica Hofer Hagen, Elisabeth Aasland 

 

Tilstede med møte og talerett: 

Jan Brastein, Brooke Bakken, Merete Allum 

 

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

Saksliste 

 

Åpningsord ved Domprost David Gjerp 

 

KFn 09/16 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

 Innkalling, dagsorden og protokoll ble godkjent. 

   

KFn 10/16 Budsjett omstillingsmidler (B) 

 Se vedlagt saksnotat.  

 Regnskap for omstillingen blir ført av Tjøme kirkelige fellesråd. 

 Budsjett omstillingsmidler/sammenslåing kirkelig fellesråd (2016-2017) 

Konto 2016. 2017.  Totalt.  

30100 - Lønn 225 000 340 000      565 000  

30802 - Godtgjørelse til folkevalgte 17 500 17 500        35 000  

31200 - Andre driftsutgifter 35 000 80 000      115 000  

31500 - Kurs og møter 15 000 50 000        65 000  

31650 - Andre oppgavepliktige ytelser 
 

120 000      120 000  

32000 - Inventar og utstyr 
 

70 000        70 000  

32700 - Konsulenttjenester 10 000 20 000        30 000  

Totalt 302 500 697 500  1 000 000  

 

 Vedtak: 

Budsjett for omstillingsprosess vedtas som fremlagt.  

Dersom det er ubrukte budsjettmidler etter 31.12.2016 overføres disse til 2017 

budsjett. 

 

 



 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 

 

 

KFn 11/16 Informasjonsstrategi (O) 

 Et viktig suksesskriterium av endringsprosesser er god og tidsriktig informasjon 

til berørte parter i alle trinn. KA beskriver dette i sin veileder og understreker 

viktigheten av å gi ”bred og systematisk informasjon til alle ansatte, medlemmer 

av folkevalgte råd (menighetsråd og fellesråd), menighetenes medlemmer, 

innbyggerne, brukere av tjenester og andre interessenter, prestetjenesten, 

kommunene, KA, bispedømmet.” 

 Informasjonsstrategi for omstillingen er under utforming og forventes ferdig i 

løpet av de neste ukene. Målene er: 

 

1.1.  Å gi tilstrekkelig informasjon til berørte grupper i sammenslåingsprosess, 

herunder ansatte og prester, menighetene, frivillige, kommunal virksomhet, prost- 

og bispeadministrasjon, kirkevergenettverk og sentrale kirkelige organer. 

1.2. Å gi tilstrekkelig informasjon til eksterne grupper og publikum for øvrig. 

1.3. Å bidra til at berørte grupper opplever endringsprosessen - gjennom god 

informasjon underveis - som åpen, gradvis og styrt.  

1.4. Å bidra til at berørte grupper har muligheter til medvirkning ved å få tidsriktig 

informasjon. 

1.5. Å nå forskjellige grupper gjennom forskjellige kanaler, både i mer 

tradisjonelle og nyere digitale former.  

 Møtebehandling: 

En av de viktigste kanaler for informasjon til alle ansatte vil være gjennom 

intranett. Det vurderes ulike teknisk alternativer for hvordan felles intranett kan 

løses. Kirkens nasjonale IKT satsing ”Kirkepartner” har tilbudt fellesnemnd å være 

pilot for intranettsider gjennom ”Kirkebakken” internett/intranett løsning. 

Forutsetninger for dette avklares i løpet av de neste ukene, og målsetning er at 

intranett er på plass før sommer.  

Informasjonskanal til medlemmene i fellesnemnd ble etterlyst. Foreløpig er dette 

gjennom offentlig internett side og gjennom e-post og møter.  

Det var foreslått å ha en ”spørsmålsbank” som listet opp standard spørsmål og svar 

om sammenslåingsarbeid. Innspill til spørsmål meldes fortløpende inn til 

prosjektkoordinator. Tilgjengelighet/distribusjon av spørsmålsbanken må vurderes 

nærmere.  

Samordning av innlegg til menighetsblad ble også foreslått. I første omgang 

gjelder dette artikler relatert til sammenslåing/nytt Færder kirkelige fellesråd. På 

sikt kan det vurderes om/når det er hensiktsmessig å ha felles menighetsblad. 

Harald Kaasa Hammer er redaktør for Nøtterøys menighetsblad, og Odd 

Andreassen for Tjømes. Odd Andreassen oppfordres å ta kontakt med redaktør på 

Nøtterøy. 

 

 

 



 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 

 

 

KFn 12/16 Tjenesteytingsavtale med kommunen (O) 

Første møte med kommunene om tjenesteytingsavtale er berammet for 02.juni. 

Fokus i møte vil være å gjennomgå status for tjenesteyting i Tjøme og Nøtterøy 

kommuner (dagens avtaler og praksis), å drøfte ønsker og prioriteringer fra 

partenes side for ny avtale, og å avklare videre prosess. 

 

 Kirkevergene fra Tjøme og Nøtterøy orienterte i møte om dagens 

tjenesteytingsavtaler med kommunene og mulige oppgaver som kan inngå i en 

fremtidig tjenesteytingsavtale.  

KFn 13/16 Fremdriftsplan og orientering om kommende arbeid (O) 

 I saken om opprettelse av kirkelig fellesnemnd er det inkludert en fremdriftsplan 

for omstillingsprosessen.  

 Dokumentet vil være et arbeidsdokument som viser hovedmål innenfor et halvt 

års tidsperspektiv, og som vil oppdateres fortløpende med delmål. Det er ikke 

laget et adskilt prosjekt beskrivelse i utdypende tekst i tillegg til fremdriftsplan. 

Per nå er dette ikke sett på som en nødvendighet, men dersom behovet viser seg 

vil dette kunne bli prioritert. 

 Første fasen i fremdriftsplan handler om prosjektetablering, og det nærmer seg 

avslutning av første fasen. Neste fasen handler om kartlegging av eksisterende 

virksomhet. Oppgavene som administrasjonen arbeider med i den neste tiden er: 

 Å opprette eventuelle arbeidsgrupper 

 Å kartlegge nåværende organisering, bemanning og kompetanse 

 Å lage en plan for sosial og faglig fellesoppgaver frem mot ny kommune  

Møtebehandling 

   Det ble orientert i møte om innspill fra partssammensatt utvalg.  

Flere arbeidsgrupper ble foreslått, blant annet gravferdsgruppe, gruppe for 

administrasjon og IKT, kulturbyggingsgruppe og gruppe for organisering av 

menighetstjenester. Kompetansekartlegging ble nevnt og at det kunne være aktuelt 

å ta som en del av en fellessamling. Viktigheten av kulturbygging og god 

informasjon til alle ansatte igjen ble presisert. 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 
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Protokoll for møte i 

Færder kirkelig fellesnemnd 

Torsdag 28.apr. 2016, kl.17:00-19:00 – Tjøme kirkestue 

 

 

Medlemmer tilstede:  

 

 

________________________________ 
Pål P. Syse,  

 

 

________________________________ 
Odd Andreassen,  

 

 

________________________________ 
Ellen E. Wisløff 

 

 

________________________________ 
Viggo Emdal 

 

 

________________________________ 
David Gjerp 

 

 

 

 


