DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

MØTEPROTOKOLL
Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

07.03.2019 kl. 13:00
Kaldnes, Tønsberg
17/01375

Til stede:
Heidi Nordkvelde, lek
Ingjerd Breian Hedberg, lek
Sondre Karstad, lek
Lill Tone Grahl-Jacobsen, lek
Line Lappegård Furuseth, lek
Linn Strømme Hummelvoll, prest
Anne Helene Mangelrød Gjone, lek
Biskop Jan Otto Myrseth
Møtende varamedlemmer:
Arild Mikkelsen, med stemmerett
Kari Martine Kolbræk Ask, lek
Forfall:
Ingvild Kaslegard, lek
Kjellfred Dekko, lek kirkelig tilsatt
Merete Bekkeseth Brandsgård, lek varamedlem
Helene Bjerkestrand, lek varamedlem
Andre:
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen
Ingulf Bø Vatnar, tillitsvalgt, sak 14/19, 15/19, 16/19, 17/19 og 18/19
Anne Holmstad, 17/19
Eli Irene Fjose, 14/19, 15/19 og 16/19
Ole Martin Thelin, 18/19 og 19/19
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen
Møtesekretær Nina M. Flakstad
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06.03.2019

Saker til behandling

11/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak
Innkalling godkjennes.
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Tilsettingssakene

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Innkalling godkjennes.
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12/19 Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak
Protokollen fra møtet 05.02.19 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Protokollen fra møtet 05.02.19 godkjennes.

13/19 Kirkemøtet 2019
Forslag til vedtak
Innspillene fra samtalen tas med til videre vurdering

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Innspillene fra samtalen tas med til videre vurdering

14/19 Kapellan i Hønefoss sokn, Ringerike prosti - tilsetting
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak
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Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Hønefoss sokn,
Ringerike prosti:
1.
2.
Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 – kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest
(barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling
Votering
9 stemmeberettigede.
1. Jacob Breda Antonsen. Enstemmig vedtatt.
2. Marte Solbakken Leberg. Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Hønefoss sokn,
Ringerike prosti:
1. Jacob Breda Antonsen
2. Marte Solbakken Leberg
Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 – kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest
(barneomsorgsattest) være fremlagt

15/19 Kapellan i Haug og Bakke sokn, Eiker prosti - tilsetting
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak
Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Haug og Bakke
sokn, Eiker prosti:
1.
2.
Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 – kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest
(barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering
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9 stemmeberettigede.
1. Jacob Breda Antonsen. Enstemmig vedtatt.
2. Olafur Hersir Arnaldsson. Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Haug og Bakke
sokn, Eiker prosti:
1. Jacob Breda Antonsen
2. Olafur Hersir Arnaldsson
Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 – kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest
(barneomsorgsattest) være fremlagt.

16/19 Domprost i Tønsberg - tilsetting
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak
Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som domprost i Tønsberg
1.
2.
Stillingen lønnes i stillingskode 0935 – Domprost. Før tilsetting må godkjent politiattest
(barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling
Menighetsrådsleder i Færder Ellen Wisløff og menighetsrådsleder i Tønsberg domprosti
Inger Hillestad redegjorde for menighetenes vurderinger.
Votering
9 stemmeberettigede.
1. Marta Botne - 8 stemmer.
Øystein Magelssen – 1 stemme.
2. Øystein Magelssen. Enstemmig.
Vedtak
Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som Domprost i Tønsberg:
1. Marta Botne
2. Øystein Magelssen
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Stillingen lønnes i stillingskode 0935 – Domprost. Før tilsetting må godkjent politiattest
(barneomsorgsattest) være fremlagt.

17/19 Budsjett 2019
Forslag til vedtak
Det fremlagte budsjett for 2019 vedtas med følgende presiseringer:
Stiftsdirektør gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til
presteskapet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammer som foreligger.
Dette gjøres ved:
1. Redusert vikarbruk – ned mot 50 %
2. Bruk av intern vikar – prostiprester og seniorprester - på samme vilkår som i første punkt
3. Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes ca. ½ års vakanse
4. Ved behov for vikar i forbindelse med studiepermisjoner, vil bispedømmerådet at vikar i
denne sammenheng prioriteres
Administrasjonen søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til dialogarbeid og
støtteordningen Matt.7.7.

Møtebehandling
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Votering

Vedtak
Det fremlagte budsjett for 2019 vedtas med følgende presiseringer:
Stiftsdirektør gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til
presteskapet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammer som foreligger.
Dette gjøres ved:
1. Redusert vikarbruk – ned mot 50 %
2. Bruk av intern vikar – prostiprester og seniorprester - på samme vilkår som i første punkt
3. Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes ca. ½ års vakanse
4. Ved behov for vikar i forbindelse med studiepermisjoner, vil bispedømmerådet at vikar i
denne sammenheng prioriteres
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Administrasjonen søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til dialogarbeid og
støtteordningen Matt.7.7.

18/19 Prostistrukturutvalget
Forslag til vedtak
Tunsberg bispedømmeråd tar prostistrukturutvalgets rapport til etterretning og vedtar
følgende endring i prostigrensene fra 1.1.2020:
1. Menighetene/soknene i Re kirkelige fellesrådsområde overføres fra Nord-Jarlsberg
prosti til Tønsberg domprosti.
2. Menigheten i Svelvik kirkelige fellesrådsområde overføres fra Nord-Jarlsberg prosti til
Drammen prosti.
3. Menighetene/soknene i Nedre Eiker kirkelige fellesrådsområde overføres fra Eiker
prosti til Drammen prosti.
4. Menighetene/soknene i Lier kirkelige fellesrådsområde i nåværende Lier prosti
overføres til Drammen prosti.

Møtebehandling
Bispedømmerådet ble i møtet gjort kjent med brev fra hovedverneombud Geir Holberg.
Brevet ble utdelt i møtet.
Lill Tone Grahl-Jacobsen fremmet flg. tilleggsforslag i møtet:
Bispedømmerådet merker seg at tillitsvalgte og vernetjenesten formidler at situasjonen er
krevende for de ansatte som blir berørt. Bispedømmerådet ber om at dialogen er tett i
prosessen videre.

Votering
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Tunsberg bispedømmeråd tar prostistrukturutvalgets rapport til etterretning og vedtar
følgende endring i prostigrensene fra 1.1.2020:
1. Menighetene/soknene i Re kirkelige fellesrådsområde overføres fra Nord-Jarlsberg
prosti til Tønsberg domprosti.
2. Menigheten i Svelvik kirkelige fellesrådsområde overføres fra Nord-Jarlsberg prosti til
Drammen prosti.
3. Menighetene/soknene i Nedre Eiker kirkelige fellesrådsområde overføres fra Eiker
prosti til Drammen prosti.
4. Menighetene/soknene i Lier kirkelige fellesrådsområde i nåværende Lier prosti
overføres til Drammen prosti.
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Bispedømmerådet merker seg at tillitsvalgte og vernetjenesten formidler at situasjonen
er krevende for de ansatte som blir berørt. Bispedømmerådet ber om at dialogen er tett i
prosessen videre.

19/19 Sammenslåing av sokn - Lardal
Forslag til vedtak
Tunsberg bispedømmeråd vedtar at de tre soknene Svarstad, Styrvoll og Hem slås sammen
til ett sokn. Navnet på det sammenslåtte soknet blir Lardal. Menighetsrådsvalget i 2019
gjennomføres med en felles liste.

Møtebehandling
Votering

Vedtak
Tunsberg bispedømmeråd vedtar at de tre soknene Svarstad, Styrvoll og Hem slås sammen
til ett sokn. Navnet på det sammenslåtte soknet blir Lardal. Menighetsrådsvalget i 2019
gjennomføres med en felles liste.

20/19 Orienteringer og referatsaker
Forslag til vedtak
De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling
Ingjerd Breian Hedberg refererte fra møte i Mellomkirkelig råd.
Fastsetting av dato for nytt ekstra møte i Bispedømmerådet, behandles i Arbeidsutvalget.
Votering

Vedtak
De fremlagte sakene ble tatt til orientering.
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