
 
 

 
 

Møteprotokoll 

for 

Tunsberg bispedømmeråd 
 

Møtedato: 12.01.2017 

Møtested: Danvik folkehøyskole, Drammen 

Møtetid: 09:00 – 19:15 

 

Møtedeltakere Råd 

Heidi Nordkvelde, forfall sak 1, 4 TUN 

Ingjerd Breian Hedberg TUN 

Ingvild Kaslegard TUN 

Kjellfred Dekko, fratrådte sak 7 TUN 

Lill Tone Grahl-Jacobsen TUN 

Linn Strømme Hummelvoll TUN 

Per Arne Dahl, forfall sak 2, 5, 6, 7, 8 TUN 

Sondre Karstad TUN 

Steinar Aanstad TUN 

Thomas Bratsberg TUN 

 

Følgende varamedlemmer møtte Råd 

Line Lappegård Furuseth 

Prost Terje Fonk, fungerende biskop sak 2, 5, 6, 7, 8 

TUN 

 

 

Andre 

Ungdommens bispedømmeråd, del av sak 3 

Prostene, del av sak 3, sak 4 

Ragnar Peterson, PF, sak 5 

Anne Holmstad, sak 5 

Fred Henry Berg, del av sak 3, sak 4 

Ole Martin Thelin, sak7 

Inger Bore, sak 8, del av sak 3 

Rolf Simeon Andersen, stiftsdirektør 

Tove Frøvoll Thoresen, administrasjonssjef 

  



 
 

Saksnummer  Tittel 

1/17   Godkjenning av innkalling og protokoll 

2/17   Referater og orienteringer 

3/17   Kirkemøtet 2017 

4/17   Høring – ordning for utpeking av biskoper 

5/17   Budsjett 2017 

6/17   Strategi- og årsplaner 2017 

7/17   OVF-tildeling 2017 

8/17   Fordeling påslag trosopplæringsmidler 

  



 
 

TBDR Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 

Saksbehandler: TFT Møtedato: 12.01.2017 

 

Vedtak 

Innkalling godkjennes.Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Ingen. 

Møtebok for møtet 7.12.2016 godkjennes. 

Tunsberg bispedømmeråd følger ordning for behandling av faste saker som det legges opp til fra Den 

norske kirke sentralt. 

 

 

TBDR Sak 2/17 Referater og orienteringer 
 

Saksbehandler: TFT Møtedato: 12.01.2017 

 

Referatsaker 

1 16.12.2016 Arbeidsmiljøundersøkelse, au-vedtak 

2 31.12.2016 Høringssvar Kulturminnekompasset 

3 11.01.2017 Oversikt over mottatte høringer 

 

Orienteringer fra: 

Bispedømmerådets leder, representanten i Kirkerådet, representanten i Mellomkirkelig råd og 

stiftsdirektøren 

 

Marta Bjørnøy Lalim går ut som første vara (for Åpen folkekirke), siden hun har flyttet fra 

bispedømmet. 

 

Vedtak 

De fremlagte sakene blir tatt til orientering. 

Bispedømmerådsmøtet 13. mars der det er satt opp en tilsetting, avholdes som telefonmøte hvis ikke 

spesielle forhold endrer det. 

 

 

TBDR Sak 3/17 Kirkemøtet 2017 
Saksbehandler: TFT Møtedato: 12.01.2017 

 

Vedtak: 

Innspillene fra samtalen tas med til videre vurdering. 



 
 

TBDR Sak 4/17 Høring - Ordning for utpeking av biskoper 
Saksbehandler: FHB Møtedato: 12.01.2017 

 

Vedtak: 
Innspillene fra samtalen tas med i det videre arbeidet med høringen. 

 

 

TBDR Sak 5/17 Budsjett 2017 
Saksbehandler: AMH Møtedato: 12.01.2017 

 

Tunsberg bispedømmeråds vedtak 11.2.2016 (sak 015/16 første avsnitt): 

015/16: Budsjett 2016, presteskap og administrasjon  
 
Vedtak:  
Det fremlagte budsjett for 2016 vedtas med følgende presiseringer: Stiftsdirektør gis i oppgave å 
gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til presteskapet tilpasset de 
økonomiske rammer som foreligger. Dette gjøres blant annet ved:  
· Redusert vikarbruk – ned mot 50 %  
· Ta i bruk intern vikar – prostiprester og seniorprester - på samme vilkår som nevnt i første punkt  
· Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes minst ½ års vakanse  
· Reduksjon av stillingsstørrelse eller antall stillinger v/avgang og stillingsskifte  
 
Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren om - i samråd med proster og tillitsvalgte – å utarbeide en 
bemanningsplan som er i samsvar med de ressurser man har til rådighet og de behov som finnes i 
det enkelte prosti. Dette må inneholde forslag om nedbemanning/ressursinnsparinger på 4-5 
årsverk for Tunsberg bispedømme. 

 

Vedtak: 

 Det fremlagte budsjettforslag for Tunsberg bispedømme 2017 godkjennes. Den nødvendige 

innsparingen på driften gjøres dels gjennom en fortsettelse av bispedømmerådsvedtaket av 

11.2.2016 (sak 015/16, se over), samt ved en nedbemanning og/eller omorganisering 

tilsvarende inntil fire årsverk. 

 Stiftsdirektøren pålegges å gjennomføre innsparingen i samarbeid med proster og tillitsvalgte 

og i samråd med lokalkirkelige myndigheter. Dette skjer etter at bemanningsutvalget har 

revidert sin rapport med nye basistall. Administrasjonens ressurser behandles i eget avsnitt i 

bemanningsplanen. 

 Prosessen må gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2017. 

 Tunsberg bispedømmeråd ber om at nødvendige endringer i beredskapsordningen vurderes 

og gjennomføres raskt. 

 Administrasjonen søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til 

ungdomskonsulent, informasjonsarbeid, støtteordningen Matt. 7.7 og studentpresttjenesten 

i bispedømmet. 

  



 
 

 

TBDR Sak 6/17 Strategi- og årsplaner 2017 
Saksbehandler: FHB Møtedato: 12.01.2017 

 

Vedtak 

Strategi og årsplaner for 2017 vedtas. 

 

 

 

TBDR Sak 7/17 OVF-tildelinger 2017 
Saksbehandler: OMT Møtedato: 12.01.2017 

 

 
Vedtak: 
Tunsberg bispedømmeråd vedtar å tildele OVF-midlene for 2017 etter framlagte forslag med endring 
at at midlene avsatt til prosjekt Menighetsplanting Spikkestad (kr 30000) overføres til dialogarbeid i 
Drammen. Intensjonen er at prosjektet i Drammen videreføres i tre år. Spikkestadprosjektet er lagt 
inn i driftsbudsjettet. 
 

 

 

TBDR Sak 8/17 Fordeling av påslag trosopplæringsmidler 

 
Saksbehandler: IMB Møtedato: 12.01.2017 

 

 

Vedtak 

På bakgrunn av redusert tildeling av trosopplæringsmidler til menighetene for 2017 vedtar Tunsberg 

bispedømmeråd at påslaget på 2,19 % av 2016-tildelingen  fordeles  prosentvis likt på 

tilskuddsmottakerene. 

 


