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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 5.5.2021 
 

Tilstede fra menighetsrådet: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Inger Johanne Flatland Christensen,  

Geir Løvdal, Erik Trømborg, Anne B. Aicher, Berit Kristin Fonsdal, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede 
Forfall fra menighetsrådet: Vera Henden 

Tilstede fra styret i Glogerakademiet: Toril Bjørnson, Kristin Franck, Tore Flesjø, Elin Svilaas,  

Marit Lund Bjørnsen, Inger Johanne Flatland Christensen, Kristin Flatland Solbu og Matthias Anger 
Forfall fra styret i Glogerakademiet: Margit Åsarmoen 

Tilstede fra fellesrådet: Oddvar Etnestad 

 

 Godkjenning av dagsorden og protokoll 

Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 25.3.2021 ble sendt ut pr e-post 26.3.2021.  

Vedtak: «Protokoll fra møtet 25.3.2021 er godkjent» 

 

 

Sak 13/21  Kirkemusikalsk organisering 

I 2018 startet et kirkemusikalsk utvalg (bestående av kantorene, daglig leder i Glogerakademiet, samt ressurspersoner 

fra menighetsrådet og styret i Glogerakademiet) med plan for kirkemusikk i Kongsberg og Jondalen sogn. Det 

kirkemusikalske utvalget så at det var behov for en gjennomgang av organiseringen av det kirkemusikalske arbeidet. 

Dagens organisering er ikke i samsvar med kantorenes tjenesteordning, og det vil være viktig med en avklaring av 

arbeidsforhold for ressursene knytt til menighetens kirkemusikalske plan. 

Ledelsen ved kirkekontoret og menighetsrådet ble høsten 2020 bedt om å utrede organiseringen av det fremtidige 

kirkemusikalske arbeidet. Kantorenes fagforening, Creo, og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) 

har deltatt bistått kirkevergen i denne prosessen. Arbeidsgruppen som har jobbet med kirkemusikalsk organisering 

har bestått av kantorene, daglig leder i Glogerakademiet, kirkeverge, daglig leder og sogneprest. Gruppen har hatt 8 

møter (september 2020–januar 2021). Det er utarbeidet et dokument «Kirkemusikk og kultur i Kongsberg og 

Jondalen sogn» som presenterer to alternativ til organiseringen av den kirkemusikalske virksomheten. Dokumentet er 

presentert for Glogerakademiets styre og kunstneriske ledere, og vært behandlet i felles arbeidsutvalgsmøte mellom 

menighetsrådet og Glogerakademiet.  

Eksisterende modell, samt to alternative modeller (2a og 2b) for fremtidig organiseringen av den kirkemusikalske 

virksomheten i Kongsberg og Jondalen sogn ble presentert på møtet. Leder i Glogerstyret Torkil Bjørnson, kirkeverge 

Oddvar Etnestad og kantor Matthias Anger kom med innspill. Rolleavklaringen knytt til øvrig konsertvirksomheten 

ble noe justert, men den konkrete arbeidsfordelingen mellom de tre fagansatte forankres i stillingsinstruksene i 

samhandling med arbeidsgiver/kirkevergen. Justert modell (2) ble utarbeidet. 

 



Vedtak:  

Menighetsrådet vedtar justert modell 2 (se vedlegg) for ny organisering  

av den kirkemusikalske virksomheten i Kongsberg og Jondalen sogn.  

- Ny organisering vil tre i kraft umiddelbart, men det vil være behov for en overgangsordning  

fra dagens organisering og opplæring/erfaringsutveksling, og menighetsrådet ber kirkevergen  

om å legge til rette for dette. 

- Kirkemusikalsk plan oppdateres med ny organisering,  

og planen legges frem for vedtak på menighetsrådets møte 3. juni 2021. 

- Menighetsrådet ber styret i Glogerakademiet om å justere vedtektene i henhold til ny modell  

for organisering, og legge dette frem til vedtak på Samarbeidsrådsmøtet før sommeren. 

Programkomiteens struktur og rammer må også justeres tilsvarende. 

- Ny organisering evalueres på samarbeidsrådsmøtet våren 2023.  

- Utredningen knytt til evt. eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene  

skal være ferdigstilt innen samarbeidsrådsmøte våren 2022. 

 

 

 

Andre pågående/kommende saker: 

o Årsmelding 2020 og Årsregnskap 2020 

o Kirkemusikalsk plan 

o Justering av struktur/rammer programkomite 

o Utredning av eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene 

o Revidert budsjett 2021 

o Grønn menighet 


