
 

 

 
 

  
MØTEINNKALLING   

 
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 
Dato: 26.11.2019 kl. 16:00  
Sted: Kirkens hus, Storgaten 52 Tønsberg  
Arkivsak: 19/00377  
Arkivkode: 414   

 
Mulige forfall meldes snarest til Carsten Furuseth cf787@kirken.no  
 
Vi bruker dette møte for å bli kjent med hverandre og med den menigheten du kommer fra. 
Hvis du ikke kjenner så godt til hva som skjer i din menighety kan du jo snakke med presten 
eller andre ansatte. 
Vi starter kl. 16.00 med mat og møtet starter ca. 16.30 med sakene under. 
 
 
SAKSKART  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til behandling 
 

2/19 Valg av leder og nestleder i nye Tønsberg kirkelige fellesråd 

3/19 Møteplan 2019-2020 

Orienteringssaker 
 

4/19 Orienteringssaker og åpen post 

  
 
 
Tønsberg 20.11.2019 
 
 
 
 
Wenche Weum Bue (sign) Carsten Furuseth 
Leder kirkelig fellesnemnd  Kirkeverge  
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Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 26.11.2019 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
Carsten Furuseth 414 19/00377-1    

 
 

 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedlegg:  
 
         
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og sakslisten godkjennes. 
 
Saksorientering 
Det er leder i kirkelig fellesnemnd Wenche Weum Bue og kirkeverge Carsten Furuseth som 
har ansvar for å innkalle og lede det konstituerende møte. Wenche er dessverre forhindret 
fra å komme. Arne Kvaal fra kirkelige fellesnemnd vil være tilstede og representere lederen i 
fellesnemnda, men kirkeverge Carsten Furuseth vil lede møte frem til det er valgt en leder. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
Carsten Furuseth 414 19/00377-2    

 
 

 
 
 
Valg av leder og nestleder i nye Tønsberg kirkelige fellesråd 
 
Vedlegg:  
 
         
 
Forslag til vedtak 
NN velges som leder i Tønsberg kirkelige fellesråd for perioden 1.12.2019-31.12.2020 
NN velges som nestleder i Tønsberg kirkelige fellesråd for perioden 1.12.2019  31.12.2020. 
 
 
Saksorientering 
I brev sendt ut til alle nyvalgte menighetsrådsmedlemmer 1.10.2019 står det følgende: 
1. I nye Tønsberg kirkelige fellesråd skal det opprettes et fellesråd som består av en person 
fra hver av de 9 nye menighetsrådene i kommunen. På det første møte det nye 
menighetsrådet skal ha, skal det velges et fast medlem og et varamedlem til fellesrådet. Det 
nye fellesrådet har konstituerende møte tirsdag 26.november kl. 16.00 i Tønsberg (sted 
kommer vi tilbake til). I tillegg sitter domprosten og en kommunal representant i fellesrådet. 
 
I håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd står det på side 20-21 
2.2 Konstituering og val av leiar 
Dei nyvalde sokneråda trer i funksjon 1. november og kyrkjeleg fellesråd 1. desember i valåret. 
Sokneråd med fellesrådsfunksjonar, dvs sokneråd i kommunar med berre eitt sokn, trer 
i funksjon som sokneråd 1. november og i fellesrådsfunksjonane 1. desember i valåret, jf. vr § 1. 
Konstituerande møte i det nyvalde soknerådet skal haldast innan utgangen av oktober i valåret. 
Konstituerande møte i det nyvalde kyrkjeleg fellesråd skal haldast innan utgangen av november 
i valåret. Det er leiaren av det avtroppande rådet som kallar saman til møte med minst 
14 dagars varsel. Det konstituerande møtet i rådet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene 
er til stades. 
Leiar og nestleiar skal som nemnt veljast kvart år innan 1. januar, og valet skal vere skriftleg, jf. 
verksemdreglane § 1 nr. 3. Det er naturleg å velje dei to kvar for seg, først leiar og så nestleiar. 
Leiar og nestleiar bør veljast blant dei leke medlemmene i rådet sjølv om det ikkje er noko formelt 
til hinder for at presten eller ein kyrkjeleg tilsett som eventuelt er vald inn i rådet, kan veljast 
til leiar eller nestleiar, men Kyrkjemøtet har uttrykt at det er lite ønskjeleg, særleg i fellesrådet, 
der ein arbeidstakar kan bli sin eigen arbeidsgjevar. Leiaren og nestleiaren må veljast 
blant dei faste medlemmene i rådet. 
Leiaren har ei nøkkelstilling, med hovudansvar for at oppgåvene til rådet blir utførte. Leiaren 
og nestleiaren skal som nemnt veljast kvart år, jf. verksemdreglane § 1.3. Vervet som rådsleiar er 
viktig, men det gir inga spesiell avgjerdsfullmakt. Det er rådet samla som gjer vedtak, og særstillinga 
til leiaren blir berre aktuell når dobbeltrøysta blir brukt ved likt røystetal. Rådet kan 
òg delegere avgjerdsfullmakt til leiaren i medhald av kyrkjelova §§ 8 og 13. Sjå 8.3. 
Likevel har leiaren sterk innverknad på arbeidet i rådet i kraft av dei oppgåvene som naturleg 
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fell på leiaren: 

 
 

 
 

 
Dersom ein ikkje gjer bruk av saksordførarar har leiaren og ei spesiell rolle ved retten til å 
kome med forslag til vedtak i saker. Leiarrolla blir mindre omfattande dersom det er ein dagleg 
leiar som i hovudsak tek seg av oppgåvene nemnt ovanfor, i samarbeid med leiaren. Dette 
gjeld ikkje minst førebuing og oppfølging av sakene. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
Carsten Furuseth 414 19/00377-3    

 
 

 
 
 
Møteplan 2019-2020 
 
Vedlegg:  
 
         
 
Forslag til vedtak 
Møteplan slik den fremkommer under godkjennes. Møtene skal avholdes på tirsdager kl. 
xx.00 i xxxxxxx. 
Dato Dag Sted Type møte Saker-årshjul 
26.november 
2019 

Tirsdag Storgt. 52 
Tønsberg 

Konstituering av 
nytt fellesråd. 

Valg av leder og 
nestleder 

10.desember 
2019 

Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte  

Driftsbudsjett 2020 
første behandling 

21.januar 2020 Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte 

Driftsbudsjett 2020 
endelig behandling 

3.mars 2020 Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte 

Vedta årsrapport og 
årsregnskap 2029 
for Re kirkelige 
fellesråd og 
Tønsberg kirkelige 
fellesråd 
 

21.april 2020 Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte 

Budsjett 2021 og 
innspill fra 
menighetsrådene 

2.juni 2020 Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte 

Budsjett 2021 
fortsetter 

Høsten 2020     
15.september Tirsdag  Ordinært 

fellesrådsmøte 
 

3.november Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte 

 

8.desember Tirsdag  Ordinært 
fellesrådsmøte 

 

 
 
 
Saksorientering 
I gamle Re kirkelige fellesråd var det møter på kveldstid. I gamle Tønsberg kirkelige 
fellesråd ble møtene avholdt fra 16.00 til ca. 18.00. Det ble i det sistnevnte tilfellet servert 
mat kl. 16.00 og møtet startet ca. 16.30. 
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I Tønsberg ble møtene alltid avholdt på tirsdager. Menighetsrådene hadde da sine møter 
som oftest onsdager eller torsdager. 
Videre må Fellesrådet drøfte hvor møtene skal være. De bør være på offentlige steder med 
internett tilgang.  
Den nye Tønsberg kirkelige fellesråd må drøfte når de skal ha møtene på dagen 
(ettermiddag eller kveld). I mitt forslag kommer kun datoene fram. 
Når det gjelder datofastsettingen for møtene så må de settes opp i hht. årshjul for 
regnskapsavslutninger og budsjettbehandlinger. Dette har jeg forsøkt å ta hensyn til i det 
fremlagte forslaget. Når det gjelder skolerute for 2020 så blir det vinterferie i Vestfold i uke 8 
og høstferie i uke 41. Jeg har ikke lagt opp til møter i disse ukene. 
Når det gjelder bruk av AU (leder, nestleder og kirkeverge) for å forberede sakene så har det 
ikke vært gjennomført i Tønsberg i siste periode. Leder og kirkeverge har blitt enige om en 
saksliste og det er kirkevergen eller en av hans mellomledere som har skrevet 
saksfremstillingen. Fellesrådet bør også drøfte bruk av AU. En måte å bruke et AU på er at 
dette brukes kun når det er viktige prinsipielle saker som må avgjøres før neste ordinære 
møte i fellesrådet. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
Carsten Furuseth 414 19/00377-4    

 
 

 
 
 
Orienteringssaker og åpen post 
 
Vedlegg:  
Rådsopplæring 20.januar 2020 16-21 
Info pr. 1.10.2019 
 
Forslag til vedtak 
Ingen 
 
Saksorientering 
Leder i fellesnemnda Wenche Weum Bue og kirkeverge Carsten Furuseth har tenkt at dette 
første møte skal brukes for å bli kjent med hverandre og hverandres menighet. De tyngre 
sakene venter vi til desembermøte med. 
 
Derfor oppfordrer jeg dere til å fortelle i 5-6 minutter (eller mindre) om hva som rører 
seg i din menighet og menighetsråd. 
Det kan hende du er ny og ikke er så kjent, men ta en prat med presten i ditt menighetsråd 
så får du vite mye! 
 
Kirkelig fellesnemnd avslutter sitt arbeid 30.11.2019 og de har vedtatt en rekke reglementer 
og landet en del saker knyttet til nye takster på gravplass. Disse vil bli presentert i sin fulle 
bredde på desember møte.  
 
Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp under denne posten melder du ifra ved 
starten av møte til møteleder. 
 
Det er en rekke kurs for menighetsrådene og for fellesrådsmedlemmene i 2020. Legger ved 
infobrevet som ble sendt deg sammen med Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd. 
 
Spesielt vil jeg nevne kurs for Fellesrådsmedlemmer mandag 20.januar 2020. Her er 
påmeldingsfristen 13.12.19 så jeg ber dere allerede nå si ifra hvis dere skal være med. Dette 
er meget nyttige kurs for medlemmer i fellesrådet. Se vedlegg for mer informasjon. 
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Rådsopplæring (Sandefjord) 

Sted: Scandic Park Sandefjord  
20.01.2020-20.01.2020 | 45 plasser, 0 påmeldt  

  

Å sitte i kirkelig fellesråd innebærer mye ansvar og store muligheter. KAs 
firetimerskurs gir deg større trygghet i rollen din, oversikt over oppgavene i rådet og 
nødvendig kunnskap om lokalkirkens drift. 

På kurset gjennomgår vi fellesrådets styrings- og forvaltningsansvar som rådet 
ivaretar på vegne av soknene i Den norske kirke. Kjerneoppgavene innen økonomi, 
arbeidsgiveransvar, kirkebygg og gravplass får særlig oppmerksomhet. 

Kurset skal gi innsikt i fellesrådets rolle i Den norske kirke og hvordan fellesrådet kan 
bidra til godt samspill med menighetsrådene og andre instanser i kirken. Vi ser også 
nærmere på fellesrådets samarbeid med kommunen og andre aktører i 
lokalsamfunnet. 

  

Målgruppe: 

 Medlemmer av kirkelig fellesråd (inkl. medlemmer av menighetsråd i 
ettsoknskommuner) - både som er valgt for første gang og de som har fått 
fornyet tillit 

 Kommunens representant i kirkelig fellesråd 
 Prost/prest som er utpekt som medlem i kirkelig fellesråd 
 Kirkeverger 

  

Innhold: 

 Gjennomgang av fellesrådets viktigste ansvar og oppgaver: 
Arbeidsgiveransvar, personalpolitikk og ansvaret for arbeidsmiljøet 
Rådets forhold til daglig leder/kirkeverge og øvrige tilsatte 
Forholdet til menighetsrådets planer, prioriteringer og til prestetjenesten 

 Økonomi  ressursfordeling og planarbeid 
Kirkens tilskuddskilder (kommune og bispedømmeråd) og kostnadsdrivere 
Årshjul og planarbeid 
Regnskap og rapportering 

 Ansvaret for kirkebygg og andre eiendommer 
 Gravplassmyndighet for alle i kommunen 

  

Kurslitteratur er den nye håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Den kan 
bestilles her eller lastes ned som pdf her. 
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En representant for bispedømmekontoret vil delta på kurset sammen med kursleder 
fra KA. Kursinnholdet er utviklet av KA i samråd med representanter for Kirkerådet og 
bispedømmerådene. 

  

Målsettinger: 

 God forståelse for roller og ansvar 
 God samhandling mellom de kirkelige råd og prestetjenesten 
 Økt kunnskap 
 Trygghet i eget rådsarbeid 
 Kunnskap om KAs medlemstilbud og andre støtteressurser 

  

Tidsramme/program: 

Kurset avholdes i tidsrommet 16.00-21.00. 
Det serveres middag til alle deltakere kl. 16.00. Undervisningen starter kl. 17.00. 

  

Pris: 

Kursavgiften er kr. 600,- eks. mva. pr. deltaker. 

Kursavgiften dekker bespisning og kursmateriell. 
Reiseutgifter og eventuell overnatting kommer i tillegg. Vi tilbyr ikke overnatting ifm. 
kurset. 

For avmelding etter påmeldingsfristen kommer et gebyr på kr. 350,- 
For avmelding siste tre dager før kurset eller no-show, faktureres kurset i sin helhet. 

  

Sted: 

Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord.     
Her finner du kursstedets nettsider med kart. 

  

Påmeldingsfrist: Fredag 13.desember 2019 

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen 
nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på 
e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt.  

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring. 
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Tønsberg kirkelige fellesråd 
 
 

Postadresse: E-post: post.tonsberg@kirken.no Telefon: +47 33 37 47 
00  

Saksbehandler 

Storgaten 52 Web: https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/tonsberg-kirkelige-fellesrad/ 

 Carsten Furuseth 

3126 TØNSBERG Org.nr.:991918086      
 

  
 
Til menighetsrådet 
   
   

 

 
  

 
Dato: 01.10.2019 Vår ref: 19/00286-3    Deres ref:    

Informasjon fra kirkevergene i Re og Tønsberg til de nye menighetsråd i 
Vivestad, Fon, Undrumsdal, Våle, Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg Domkirke 
og Søndre Slagen sokn 

 
Gratulerer med valget til menighetsrådet! Det er 4 spennende år som ligger foran deg. Gode 
krefter nasjonalt (Kirkerådet, KA), regionalt (Bispedømmerådet) og lokalt (Kirkelig fellesråd) 
vil være med å legge til rette for det lokale arbeidet som drives i ditt sokn. Det er mange nye 
som ikke har sittet i menighetsråd før (eller det er lenge siden) og som ikke kjenner så godt 
til hvordan Den norsker kirke er satt sammen og fungerer. Det gjelder sikkert for mer erfarne 
medlemmer også. I dette brevet finner du informasjon som er viktig for det nye 
menighetsrådet. Vedlagt er også «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd». Den gir 
svar på nesten alt som handler om kirken og menighetsrådet. Den er en viktig bok du tar 
med deg på kurs og menighetsrådsmøter fremover. 
 
Her kommer litt kortfattet informasjon som du bør merke deg. 
 
1. I nye Tønsberg kirkelige fellesråd skal det opprettes et fellesråd som består av en person 
fra hver av de 9 nye menighetsrådene i kommunen. På det første møte det nye 
menighetsrådet skal ha, skal det velges et fast medlem og et varamedlem til fellesrådet. Det 
nye fellesrådet har konstituerende møte tirsdag 26.november kl. 16.00 i Tønsberg (sted 
kommer vi tilbake til). I tillegg sitter domprosten og en kommunal representant i fellesrådet. 
 
2. Kurs for nye menighetsråd 27.11.19 i Teie kirke (se vedlagte invitasjon). Møt biskopen, 
proster, kirkeverger. Tidspunktet er 18-21. 
 
3. For dere som velges inn i Fellesrådet blir det Fellesrådskurs i regi av KA (Kirkelig 
arbeidsgiverorganisasjon) den 20.januar 2020 kl. 18-21 på Skjee stua i Stokke.  
 
4. Så til slutt vil domprost og kirkeverge invitere til lokal kurs for menighetsrådene i nye 
Tønsberg. 4.februar 2020 kl. 18-21. Sted er Solvangkirken. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Carsten Furuseth  Per Astrup Andreassen 
Kirkeverge i Tønsberg Kirkeverge i Re 
    

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
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