
 

Tjøme kirkelige fellesråd  

Nøtterøy kirkelige fellesråd 

 

Protokoll for møte i  

Færder kirkelig fellesnemnd 

Torsdag 09.jun. 2016, kl.16:00-18:00  

 

Møtelokale: Styrsvikveien 7, Kjøpmannskjær 

 
Medlemmer tilstede:  
Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Elisabeth Aasland, fungerende domprost Yngve Sagedal 

 

Tilstede med møte og talerett: 

Jan Brastein, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Merete Allum 

 

Forfall: Monica Hofer Hagen 

 

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

 

Fellesnemndsmøte ble holdt hjemme hos Merete Allum. Etter møte var det en enkel 

sommeravslutning med reker for medlemmer av fellesnemnd og partsammensatt utvalg.  

 

 

Saksliste 

 

Åpningsord ved fungerende domprost Yngve Sagedal ble holdt på slutten av 

møte. 

 

KFn 14/16 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

Innkalling og protokoll ble godkjent som fremlagt. Til dagsorden ble det lagt til en 

sak om delegasjon til AU utenom møtene. 

   

KFn 15/16 Orienteringssaker (O)  

 Kirkeverge Merete Allum orienterte om: 

a. Samarbeidsavtale med Kirkepartner, KA, Kirkerådet for internett og 

intranett. Færder kirkelige fellesråd blir pilot i den forstand at det kjøpes 

lisens og avtale for intranett og internett, og at KA, Kirkepartner og 

Kirkerådet stiller ressurser til disposisjon for utvidet teknisk klargjøring, 

opplæring og support i perioden frem til 01.01.2018. I tillegg til intranett 

og internett blir ressursmateriell for Den norske kirke tilgjengelig på 

løsningen, samt at det blir satt opp digitale ”arbeidsrom” for digital 

samhandling. Løsningen skal være i drift til kick-off 26.08.  

b. Tjenesteyting med kommunen. Tjenesteyting mellom kommune og kirke 

er hensiktsmessig økonomisk og kompetansemessig. Forhandling av 

avtalen er i startfase nå. IKT systemer og bistand for regnskap og lønn er 

noen av flere områder som diskuteres. Eiendomsforvaltning av kirkelige 

bygninger er også omtalt spesielt ettersom dette har blitt løst på ulike 

måter, og dette er et viktig område å ha tett oppfølging og god forvaltning 

på.  
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c. Kick-off samling 26.08.2016. Første samling for alle ansatte holdes 26.08. 

på Fredtun (Tjøme sentrum). 

  

KFn 16/16 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 som ble presentert i forrige møte er 

oppdatert med tiltak som skjer i forbindelse med omstilling. Dokumentet blir 

oppdatert med tilbakemeldinger fra møtet. 

 

KFn 17/16 Arbeidsgrupper – oppsett og mandat (B) 

 Fellesnemnda har i sin fullmakt mulighet å opprette arbeidsgrupper dersom dette 

vurderes som hensiktsmessig i prosjektperioden. Oppgavene til fellesrådet legger 

grunnlag for hvilke arbeidsgrupper er naturlig.  

 Felles for arbeidsgruppene er at de er ad-hoc, opprettet til et vist formål og blir 

avviklet etter formålet er gjennomført. Også felles for gruppene er at de er 

veiledende, men ikke besluttende.  

 For å jobbe målrettet med de ulike temaene foreslås det å opprette følgende 

arbeidsgrupper: 

a. Arbeidsgruppe for gravferd 

b.Arbeidsgruppe for kulturbygging 

c. Arbeidsgruppe for administrasjon og IKT 

d.Strategigruppe for menighetstjenester 

e. Arbeidsgruppe for prestene 

Se også vedlagt oversikt med arbeidsgruppe oppsett, mandat, konkrete 

produkter og tidsplan for gruppene.  

Arbeidsgruppe for prestene er en formalisering av den kontakten som prost og 

sogneprestene på Tjøme og Nøtterøy allerede har begynt på. Det ligger ikke inn 

under fellesnemnds myndighet å opprette gruppen for dem, men heller blir en 

henstilling til prosten om gruppen.  

 

 Vedtak: 

1. Færder kirkelige fellesnemnd oppretter ad-hoc arbeidsgrupper relatert til 

omstillingen. Felles for gruppene er at de er veiledende, men ikke besluttende. 

 

2.  Følgende arbeidsgrupper opprettes med tilhørende mandat: 

a. Arbeidsgruppe for gravferd. Mandat: Å sammenligne gravferdsrutiner 

og praksis, foreslår samordningsmetoder, samt gjennomføre Møte med 
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mennesker i sorg kurs for alle i gravferdsbetjening og 

gravferdsadministrasjon. 

b. Arbeidsgruppe for kulturbygging. Mandat: Å lage et program for 

kulturbygging og faglig utvikling som omfavner alle fag (fra 

gravferdsbetjening til prestene), og å gjennomføre programmet 

innenfor budsjettrammer. 

c. Arbeidsgruppe for administrasjon og IKT. Mandat: Å gjennomgå og 

sammenligne administrative rutiner, systemer og praksis for 

administrative oppgaver. Herunder arkiv, økonomi, HMS, og IKT. 

d. Strategigruppe for menighetstjenester. Mandat: Å se på overgang til 

Færder kirkelige fellesråd som en mulighet for strategisk utvikling av 

Den norske kirke på Nøtterøy og Tjøme. Å vurdere store spørsmål som:  

- ”Hva gjør oss til en menighet?” 

- ”Hva etterlyser befolkningen fra sin kirke?” 

- ”Hvordan legge til rette for en framtidsrettet og bærekraftig 

kirkesamfunn?”  

- ”Hvordan legge til rette for rekruttering til menighetsråd?” 

- ”Hvordan legge til rette for rekruttering og beholding av frivillige i 

menighetene?” 

- ”Hvordan balansere mellom stabsdrevet og menighetsdrevet kirke?” 

- ”Hvordan betjene menigheten på en helhetlig måte?” 

- ”Hvilken betydning har organisering av arbeidsstedet for arbeidet i 

menigheten?” 

3. Færder kirkelige fellesnemnd henstiller prestelinjen om å opprette en 

arbeidsgruppe for prestene med mandat: Å ta opp spørsmål knyttet til 

prestetjenesten i forbindelse med overgang til nye Færder kirkelige fellesråd, å 

sørge for at informasjon fra fellesnemnd og arbeidsgruppene når ut til alle 

berørte prester, å kalle inn kirkevergene til møter hvor dette er hensiktsmessig. 

 

4. Notat om arbeidsgruppene for øvrig bifalles av fellesnemnda. 

 

KFn 18/16 Delegasjon av myndighet til AU (B) 

Vedtak: Fellesnemnda delegerer beslutningsmyndighet til AU (bestående av 

leder, nestleder og prosjektkoordinator) mellom møtene.  

 

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 
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