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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 21.04.2020 kl. 16:30 

Møtested: Digitalt fjernmøte – nærmere informasjon kommer 

Arkivsak: 19/00377 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 4899 9904 eller e-post cf787@kirken.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

26/20 20/00086-4 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

27/20 20/00086-5 Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2020 

Saker til behandling 

28/20 20/00129-1 Etiske retningslinjer for ansatte og fellesrådsmedlemmer 

29/20 20/00128-1 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte 

30/20 20/00131-1 
Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter 

31/20 20/00130-1 
Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av 
diakonstilling i menigheten 

32/20 20/00086-3 Åpen post 

Orienteringssaker 

33/20 20/00086-6 Orienteringer 

 
 Tønsberg, 16.4.2020  
 
 
Petter Holm 
Leder 
 
 
Carsten Furuseth 
Møtesekretær/ kirkeverge 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00086-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Forslaget er at dette godkjennes. 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 26/20 21.04.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00086-5 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2020 
 
Vedlegg:  
~ 19_00377-42 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03 229840_1_0 
 

Saksframlegg 
Se vedlagte protokoll fra møte i Tønsberg kirkelige fellesråd 3.3.2020. Den ble sendt ut 6.3 
til medlemmer som var tilstede og ingen innvendinger var innkommet innen fristen mandag 
9.mars kl. 16.00. Den ble deretter lagt ut på vår4 hjemmeside kirken.no/ tonsberg. 
Se https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/tonsberg-kirkelige-fellesrad/om-oss/rad-og-
utvalg2/t%C3%B8nsberg%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d/ 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte protokoll fra møte 3.mars 2020 godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 27/20 21.04.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 03.03.2020 kl. 16:30 
Møtested: Storgt. 52 Tønsberg 
Arkivsak: 19/00377 
  
Til stede:  Thorvald Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug 

(Søndre Slagen menighet), Einar Kirkevold (Ramnes 
menighetsråd), Harald Rudland Larsen (Sem menighet), Anne 
Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal 
menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Stine 
Næss Askjer (Tønsberg kommune), Carsten Furuseth (Tønsberg 
kirkelige fellesråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Bjarne Bredrup (Tønsberg domkirke menighet) for Petter Holm, 
Magne Bjørnereim (Slagen menighetsråd) for Elin-Merete 
Fortuck, Jan Terje Christoffersen (Domprosten i Tønsberg) for 
Marta Botne 

  
Forfall:   
  
Andre:  
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Saker til behandling 

15/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.1.2020 3 

16/20 
Godkjenne årsregnskap og årsrapport 2019 for Re kirkelige 
fellesråd 

3 

17/20 
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg 
kirkelige fellesråd. 

4 

18/20 
Tilskudd 2020 til menighetsrådene i Vivestad, Fon, Undrumsdal, 
Våle, Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg domkirke og Søndre 
Slagen. 

5 

19/20 
Forslag til møtegodtgjørelse og lederhonorar for medlemmer i 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

6 

20/20 Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd 7 
21/20 Investeringsbudsjett for bygg og gravplass 2020 8 
22/20 Oppnevnelse av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) 8 
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 2  

23/20 
Oppneving av styremedlem og varamedlem til Gunhild og Kåre 
Skarrebos stiftelse 

9 

24/20 Åpon post 10 

Orienteringssaker 

25/20 Orienteringer- referat 11 
   
 
Sted, 06.03.2020 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 14/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

15/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.1.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 15/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte protokoll fra møtet 21.1.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte protokoll fra møtet 21.1.2020 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

16/20 Godkjenne årsregnskap og årsrapport 2019 for Re kirkelige 
fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 16/20 
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Forslag til vedtak 
 
Den vedlagte årsmeldingen til Re kirkelige fellesråd med et årsresultat på drift på kr. 
0,- og et udekket investeringsresultat på kr. 233 423,- godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Den vedlagte årsmeldingen til Re kirkelige fellesråd med et årsresultat på drift på kr. 
0,- og et udekket investeringsresultat på kr. 233 423,- godkjennes. Det ettersendte 
årsregnskapet godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

17/20 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for 
Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 17/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Årsregnskap for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene godkjennes. 
Årsmeldingen som er vedlagt godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Årsregnskap for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene godkjennes. 
Årsmeldingen som er vedlagt godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

18/20 Tilskudd 2020 til menighetsrådene i Vivestad, Fon, 
Undrumsdal, Våle, Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg domkirke og 
Søndre Slagen. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 18/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Tilskudd til menighetsråd 2020: 
Fon, Vivestad, Undrumsdal, Våle og Ramnes menighetsråd får hver seg kr. 3000,- i 
tilskudd 2020. Beløpet utbetales i sin helhet 1.halvår 2020.  
Tilskuddene til Sem, Slagen, Domkirken og Søndre Slagen menighetsråd  

Navn Fordelings % Netto beløp 
overført 

Tønsberg 
sokn 

27 64 800 

Søndre 
Slagen sokn 

37,5 90 000 

Slagen sokn 21 50 400 

Sem sokn 14,5 34 800 

Dette betales ut med 50% i første halvår og resten medio 2.halvår. Tilskuddet gjøres 
om til  nettotilskudd (det sendes ikke ut faktura for dekking av administrative 
kostnader slik som i 2019 i gamle Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 
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Thorvald Hillestad foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak: For 2021 legges det 
opp til en fordeling av støtten til menighetsrådene hvor antall medlemmer vektlegges. 
 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tilskudd til menighetsråd 2020: 
Fon, Vivestad, Undrumsdal, Våle og Ramnes menighetsråd får hver seg kr. 3000,- i 
tilskudd 2020. Beløpet utbetales i sin helhet 1.halvår 2020.  
Tilskuddene til Sem, Slagen, Domkirken og Søndre Slagen menighetsråd  

Navn Fordelings % Netto beløp 
overført 

Tønsberg 
sokn 

27 64 800 

Søndre 
Slagen sokn 

37,5 90 000 

Slagen sokn 21 50 400 

Sem sokn 14,5 34 800 

Dette betales ut med 50% i første halvår og resten medio 2.halvår. Tilskuddet gjøres 
om til nettotilskudd (det sendes ikke ut faktura for dekking av administrative 
kostnader slik som i 2019 i gamle Tønsberg kirkelige fellesråd. For 2021 legges det 
opp til en fordeling av støtten til menighetsrådene hvor antall medlemmer vektlegges 
Enstemmig vedtatt. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

19/20 Forslag til møtegodtgjørelse og lederhonorar for medlemmer i 
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 19/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtegodtgjøring settes til………………………………………pr. møte. 
Lederhonorar settes til kr. …………………………………pr.år. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 
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Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Møtegodtgjøring settes til kr. 750,- pr. møte. Møtegodtgjørelsen skal til enhver tid 
være 50% av satsen for møtegodtgjørelse for møter i kommunestyre. 
Lederhonorar settes til kr. 30 000,- pr.år. 
Enstemmig vedtatt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

20/20 Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige 
fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 20/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte forslag til delegasjonsreglement godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte forslag til delegasjonsreglement godkjennes. 
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Enstemmig vedtatt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

21/20 Investeringsbudsjett for bygg og gravplass 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 21/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Det fremlagte forslaget til investeringsbudsjett for bygg og kirker godkjennes som 
opprinnelig budsjett 2020. Investeringsbudsjett for gravplasser legges fram på møtet. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Det fremlagte forslaget til investeringsbudsjett for bygg og kirker og gravplasser 
godkjennes som opprinnelig budsjett 2020.  
Enstemmig vedtatt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

22/20 Oppnevnelse av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 22/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Følgende velger følgende medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd til å sitte i 
Partssammensatt utvalg: 
1.      Leder 
2.     Nestleder 
3.      Medlem 
4.      Varamedlem 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Følgende velger følgende medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd til å sitte i 
Partssammensatt utvalg: 
1. Petter Holm    Leder 
2. Thorvald Hillestad   Nestleder 
3. Kari Frey Stokke   Medlem 
4. Knut Vermund Kvilhaug  Varamedlem 
Enstemmig vedtatt 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

23/20 Oppneving av styremedlem og varamedlem til Gunhild og 
Kåre Skarrebos stiftelse 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 23/20 
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Forslag til vedtak 
 
På vegne av Tønsberg kirkelige fellesråd oppnevnes Thorvald Hillestad til medlem 
og Svein Terje Kvestad til varamedlem til styre for Gunhild og Kåre Skarrebos 
stiftelse 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Forslag fra Thorvald Hillestad: Ragnar Bjerknes oppnevnes som medlem i styre for 
Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

På vegne av Tønsberg kirkelige fellesråd oppnevnes Ragnar Bjerknes til medlem og 
Svein Terje Kvestad til varamedlem til styre for Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse 
Enstemmig vedtatt. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

24/20 Åpen post 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 24/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble fremmet et forslag fra møteleder Thorvald Hillestad om å realitetsbehandle en 
ny sak under dette saksnummeret. Den gjelder oppnevnelse av styremedlem og 
varamedlem til 5 legater som forvaltes av det samme styret. Dette gjelder: 
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- Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser 
- Overrettssakfører J.H.H.Meyers legat 
- Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn 
- Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse 
- Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond. 

Saksfremstilling om denne saken ble delt ut på møtet. 
 
Det ble også fremmet en sak fra Knut Vermund Kvilhaug: Finansiering av diakon i 
Søndre Slagen menighet (ble delt ut på møtet). 
Det kom forslag fra Thorvald Hillestad om at saken skulle oversendes til 
administrasjonen for saksutgreiing og at saken skulle utsettes til møte 21.4.2020. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

I sak om oppnevnelse av styremedlem og varamedlem til styre til ovennevnte legater 
oppnevnes Petter Holm til medlem og Thorvald Hillestad til varamedlem fra Tønsberg 
kirkelige fellesråd.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak fra Knut Vermund Kvilhaug om finanbsiering av diakon i Søndre Slagen 
menighet utsettes til møte 21.4.2020. 
Enstemmig vedtatt. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

25/20 Orienteringer- referat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020 25/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag. 
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Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Knut Vermund Kvilhaug sendte til Fellesrådet en sak der han fremmer forslag om å 
endre på når ulike vedlikeholdsoppgaver skal gjøres i den kommende 4-års perioden. 
Denne saken ble delt ut på møte. Administrasjonen vil se på saken og er positiv til å 
flytte på vedlikeholdsoppgaver slik at de varslede oppgaver i Søndre Slagen kirke i 
2023 flyttes til 2021. Dette betyr imidlertid at planlagte oppgaver i Domkirken og Eik 
kirke flyttes fra 2021 til 2023. 
Alle vedlikeholdsoppgaver er knyttet til driftsregnskapet og det må derfor tas 
forbehold om eventuelle kutt i overføringer fra kommunen, eller at mer akutte 
driftsmessige vedlikeholdsoppgaver må gå foran de planlagte. 
 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Orienteringen fra Knut Vermund Kvilhaug tas til etterretning. 
 

[Lagre vedtak]  
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 042 20/00129-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Etiske retningslinjer for ansatte og fellesrådsmedlemmer 
 
Vedlegg:  
Etiske retningslinjer i Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Saksframlegg 
Tønsberg kirkelige fellesråd bør vedta retningslinjer for ansatte og for folkevalgte i 
Fellesrådet. Vedlagt er et sett med retningslinjer som mange Fellesråd i Norge bruker. Jeg 
tenker at vi ikke fatter vedtak i dag, men vedtar å starte prosessen som skal føre fram til 
endelig vedtak på junimøte. Det er også slik at dette bør legges fram for partssammensatt 
utvalg slik at de kan uttale seg om retningslinjene.  
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd starter prosessen med å etablere etiske retningslinjer for 
ansatte og folkevalgte i Fellesrådet. Partssammensatt utvalg skal uttale seg om 
retningslinjene før Fellesrådet fatter endelig vedtak. Saken kommer opp på neste mulige 
møte. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 28/20 21.04.2020 
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 Etiske retningslinjer i Tønsberg kirkelige fellesråd  
 
Fellesrådets verdigrunnlag bygger på Den norske kirkes verdigrunnlag, og skal representere de 
verdier, normer og holdninger man ønsker skal prege organisasjonens virksomhet og 
bedriftskultur. De representerer praktiske siktepunkter som skal prege vårt samarbeid og vår 
virksomhet både internt og i forhold til våre eksterne samarbeidspartnere og brukere. I likhet 
med formål, mål og strategier er det viktig for en felles forståelse at verdigrunnlaget blir 
formidlet og bearbeidet i hele organisasjonen. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd står for følgende verdier som viser hvordan vi skal arbeide sammen 
og som skal prege vårt forhold til eksterne personer/ bedrifter / offentlige myndigheter:  
 
Omsorg, respekt og tillit viser vi gjennom å:  

 Ha omsorg for hverandre  

 Skape et godt arbeidsmiljø som gir trygghet for ansatte  

 Opptre positivt og ærlig  

 Behandle hverandre med likeverd og respekt  
 
Åpenhet og samhandling viser vi gjennom å:  

 Ha gode rutiner for informasjon og kommunikasjon  

 Ha økt kunnskap om og forståelse for de ulike fag- og ansvarsområder i organisasjonen  

 Vise åpenhet i saksbehandling og beslutningsprosesser  

 Involvere berørte parter og fagkompetanse, og være inkluderende i arbeidsprosesser  

 Ha en samhandling preget av service og åpenhet  
 
Troverdighet og profesjonalitet viser vi gjennom å:  

 Være faglig dyktige, ha god vurderingsevne og god kjennskap til lover og avtaler  

 Profesjonell i all saksbehandling og personalforvaltning  

 Samarbeide på tvers av profesjonene  

 Være ansvarlig, forutsigbar og lojal  

 holde avtaler, være presis og ha respekt for andres tid  

 Ha evne til kontinuerlig utvikling og omstilling 
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Tønsberg kirkelige fellesråd arbeider for å oppnå tillit og fortrolighet hos våre brukere, kunder og 
samarbeids-partnere. For å holde tilliten og fortroligheten ved like, må vi sikre at vår atferd er i 
samsvar med de verdiene vi står for. De etiske retningslinjene skal gi støtte ved utførelsen av 
oppgaver og i forhold til beslutninger som skal tas. Dersom noe er uklart, skal råd og veiledning 
søkes hos nærmeste leder.  

Det er Kirkelig fellesråd (styret), gjennom kirkevergen, som har det overordnede ansvaret for de 
etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med 
de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommende stilling og har et 
personlig ansvar for å følge retningslinjene.  
 
Tønsberg kirkelige fellesråd skal  

 Kun involveres i aktiviteter som er i samsvar med lover og forskrifter og inngåtte avtaler  

 Tilby våre tjenester og produkter på en slik måte at vår og brukerens/kundens/ 
samarbeidspartnerens rettigheter og plikter klart fremkommer  

 Som virksomhet eller ansatt ikke delta i reklameøyemed for leverandører som har levert 
produkter eller tjenester til Tønsberg kirkelige fellesråd. Vi kan opptre som referanse for 
en leverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten at det skal påvirke 
leverandørens pris overfor Tønsberg kirkelige fellesråd.  

 
Alle ansatte skal  

 I kontakt med brukere, kunder og samarbeidspartnere fremme ærlighet, integritet, 
lojalitet og redelighet i alle forhold  

 Ikke utnytter sin stilling for å oppnå personlige fordeler, som upassende gaver eller 
betaling av arrangementer eller reiser. Ansattes reise-, oppholds- og kurskostnader i 
faglig sammenheng kan bare dekkes av Tønsberg kirkelige fellesråd, Bispedømmet, 
Menighet og/eller fagforening. Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for 
lojalitet, uansett størrelse. Normale gaver som det vil fremstå som uhøflig å nekte å 
motta kan aksepteres (konfekt, blomster o.l.). Det samme gjelder i forhold til betaling av 
f.eks. lunsj/middag i forbindelse med møter eller annet arbeid  

 Ikke på vegne av virksomheten ta beslutninger som kan påvirke den ansattes egen eller 
noen av den ansattes nærstående økonomiske interesser  

 Sikre at eventuelle eksterne engasjement ikke må være til hinder for utførelse av de 
plikter og funksjoner han/hun har. Slike eksterne engasjement må heller ikke undergrave 
tilliten til virksomheten. I tvilstilfeller skal den ansatte gi informasjon om gaver/betaling 
av arrangementer/eksterne engasjement til sin nærmeste leder. Mottatte gaver som går 
ut over Tønsberg kirkelige fellesråds retningslinjer skal returneres avsenderen sammen 
med et brev som redegjør for Tønsberg kirkelige fellesråds regler om dette.  

 Tønsberg kirkelige fellesråds bil, traktor eller annet maskinelt utstyr kan ikke brukes 
privat. Kirkevergen kan gjøre unntak når særlige forhold foreligger. Slik bruk skal 
registreres. Brukeren er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som en følge av utlån. 
Disse regler er ikke til hinder for hjemlån av bærbar pc, smart Phone o.l. utstyr når 
tjenstlige forhold tilsier dette. Slikt hjemlån forutsettes godkjenning av nærmeste leder.  

 Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i Tønsberg 
kirkelige fellesråd, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning (Taushetserklæring 
skal signeres)  
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 Ingen arbeidstaker kan inneha bistillinger eller ta ekstraarbeid av varig karakter uten 
tillatelse fra arbeidsgiver. Dette innebærer at før man påtar seg verv, må dette avklares 
med overordnede. Enhver arbeidstaker kan disponere sin fritid til å ta kortvarig 
ekstraarbeid når dette kan skje uten å gå ut over arbeidet i fellesrådet og uten på noen 
måte å komme i konflikt med fellesrådets interesser ved:  

o At arbeidstaker er i en slik stilling i Tønsberg kirkelige fellesråd at ekstraarbeidet 
ikke er forenelig med de interesser vedkommende skal ivareta overfor Tønsberg 
kirkelige fellesråd. 

o At ekstraarbeidet kan komme i konflikt med arbeidstakerens lojalitetsplikt 
overfor Tønsberg kirkelige fellesråd.  

o At arbeidstakeren i sitt ekstraarbeid må ta standpunkt til saker som senere skal 
behandles i Tønsberg kirkelige fellesråd av vedkommende selv eller 
underordnede arbeidstakere. Kirkevergen kan kreve nærmere opplysninger av en 
arbeidstaker om eventuelle bistillinger eller ekstraarbeid.  

o  

 Alle arbeidstakere må forholde seg til økonomirutinene og økonomireglementet for 
Tønsberg kirkelige fellesråd. Herunder gjelder rutiner for håndtering av offer, fravær av 
kontantkasser o.l.  

 Alle arbeidstakere plikter å varsle om avvik, jf. varslingsrutiner ved Tønsberg kirkelige 
fellesråd, slik at forbedringer kan muliggjøres.  

 Alle arbeidstakere er forpliktet på å sette seg inn i reglementer, HMS krav, Brann og 
rømningsplaner etc.  

 
Som leder  

 Har du ansvaret for å sikre at retningslinjene er kjent og fulgt innenfor ditt 
ansvarsområde  

 Skal du også være et foregangseksempel. Dersom det skjer brudd på retningslinjene eller 
det utvikler seg en uheldig sedvane/kultur i bedriften, skal du sørge for at dette blir tatt 
opp i virksomheten umiddelbart  

 Skal du også vurdere og eventuelt foreslå mer detaljerte retningslinjer innenfor de deler 
av virksomheten du har ansvar for. Disse retningslinjene skal godkjennes av daglig leder.  

 
Lederne i Tønsberg kirkelige fellesråd har gjennom ord og handling stor innflytelse på kulturen 
og normene for atferd i virksomheten. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske 
retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjene og 
etisk refleksjon.  
Brudd på disse retningslinjene og veiledninger/instruksjoner gitt i tilknytning til retningslinjene, 
kan medføre disiplinære tiltak i form av advarsel, oppsigelse eller avskjedigelse. I den forbindelse 
har alle ledere et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av ansatte som avdekker og rapporterer 
kritikkverdige forhold.  
............................................................................................................................. ................ 
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Etiske retningslinjer for folkevalgte i Fellesrådet  
Den norske kirkes organer er underlagt forvaltningslovens habilitetsregler. Formålet med etiske 
retningslinjer er å unngå at folkevalgte i fellesrådet blander private økonomiske interesser med 
sine verv i rådet. Målet med de etiske retningslinjene er å unngå enhver form for korrupsjon 
eller mistanke om korrupsjon. For å unngå at korrupsjon oppstår og dermed kirkens omdømme 
svekkes, bør det være en kultur av åpenhet knyttet til hvilke roller enkelt-personer har. Tønsberg 
kirkelige fellesråd har med utgangspunkt i ovennevnte vedtatt følgende retningslinjer for de 
valgte representanter i Fellesrådet:  
 

 Det må være åpenhet om folkevalgtes økonomiske interesser og bierverv som kan ha 
betydning for beslutninger i rådet.  

 Folkevalgte må aldri utnytte sin stilling til å oppnå økonomiske fordeler.  

 De folkevalgte må unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom 
Tønsberg kirkelige fellesråds interesser og egne interesser (habilitet). Dette gjelder også 
forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen. Den 
enkelte er pliktig til å varsle rådet i tilfeller som kan stille spørsmål ved ens habilitet.  

 Folkevalgte må aldri bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon om 
sine ekstraverv og bierverv.  

 Folkevalgte skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller 
andre ytelser som er egnet til å påvirke deres beslutninger i rådet.  

 Opprettholde, vedlikeholde og utvikle et godt samarbeid med andre samarbeidspartnere  
(Kommune, domprost) 

...................................................................................................................................... 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 633 20/00128-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte 
 
Vedlegg:  
Søknad fra Våle kirkekor med årsrapport og årsregnskap 2019 
 

Saksframlegg 
Fra Våle kirkekor v/ økonomiansvarlig Torunn Ånestad har vi fått en søknad om økonomisk 
støtte på kr. 25 000. Vedlagt er regnskap 2019 og budsjett 2020 som forteller om 
aktivitetsnivå. 
Dette er en prinsipiell sak som ikke kan tas administrativt slik jeg ser det.  
Fellesrådets oppgaver står oppført i Kirkeloven § 14. Oppgaver som ikke står der skal løses 
av menighetsrådet (Kirkeloven § 9). I § 9 «Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig 
undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet». 
Fellesrådets oppgaver er knyttet til (§ 14) 
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker 
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser 
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett 
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor 
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det 
f) 
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring 
 
Gamle Re kirkelige fellesråd har gitt slikt tilskudd før, mens gamle Tønsberg kirkelige 
fellesråd ikke har gitt direkte tilskudd til menighetsarbeid slik som kor. 
Grunnen til at Re kirkelige fellesråd tildelte Våle kirkekor et slikt tilskudd var at den faste 
kantoren ikke lenger dirigerte koret og stillingen ble derfor redusert. En ekstern dirigent ble 
hyret inn for jobben. Vi har kantorer/ organister i Tønsberg kirkelige fellesråd som i sin 
stilling dirigerer kor og man kan da si at fellesrådet gjennom dette driver med 
menighetsarbeid slik det fremgår av § 9 i Kirkeloven. Men Fellesrådet har ikke den 
kontrollen som kan utøves gjennom at det er ansatte som dirigerer korene.  
 
Jeg tenker at Fellesrådet i 2020 gir kr. 25 000,- til kirkemusikalsk virksomhet men at det 
tildeles Våle menighetsråd. På bakgrunn av dette sender vi søknaden fra Våle kirkekor til 
Våle menighetsråd for behandling der. Da tydeliggjør vi menighetsrådets ansvar slik det 
fremkommer i kirkeloven § 9 om at kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet. 
Våle menighetsråd kjenner bedre til behov for kor og solister i gudstjenesten enn det 
Fellesrådet gjør, og kan knyttet eventuelle vilkår til tildelingen til Våle kirkekor. 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd gir kr. 25 000,- til Våle menighetsråd til kirkemusikalsk arbeid og 
sender søknaden fra Våle kirkekor for behandling der. 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 29/20 21.04.2020 
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Forslag til vedtak 
 
 
 



29/20 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte - 20/00128-1 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte : Søknad fra Våle kirkekor med årsrapport og årsregnskap 2019

Tønsberg kirkelige Fellesråd       Våle 28.02.20 

 

Søknad om støtte 

 

Våle kirkekor med sine 30 medlemmer er et aktivt kor som øver hver uke. Gjennom året 
synger vi på mange gudstjenester, hovedsakelig i nærområdet. I tillegg er det sang på Re 
helsehus og andre arrangement i menigheten. 

Det har vært samarbeidet med Bastøy i ca 25 år. Det består i at 8 innsatte med 2 fremstillere 
deltar på øvelser og opptredener på lik linje med resten av koret. Dette gode samholdet 
betyr svært mye for de innsatte. For korets del gir det en diakonal dimensjon over det 
verdifulle korsamarbeidet.  

Våle kirkekor har tradisjonelt sett hatt en dirigent som har vært ansatt i og lønnet av kirken. 
De siste 12 årene har forholdene vært annerledes, og Våle kirkekor har engasjert Randi 
Gunhildstad som dirigent for koret.  

For å lønne dirigenten er koret helt avhengig av tilskudd. Inntekter fra medlemskontingent + 
vaffel og loddsalg, er ikke tilstrekkelig.  

Re kirkelige fellesråd har støttet kirkekoret gjennom flere år. 

Vi håper med denne søknaden å få støtte på kr 25 000 fra Tønsberg kirkelige fellesråd. 

 

Beste hilsen Våle kirkekor 

 

Torunn Ånestad   trygaan@online.no 97543531 

Økonomiansvarlig i koret. 
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Årsmelding Våle kirkekor 2019 
 
Øvelser:   
Januar: 7., 14., 21., 23., og 28. Februar: 4., 11., 25. og 28. Mars: 4., 18., og 25. April: 1., 8. og 
28. Mai: 6., 13. og 20. August: 26. September: 2., 9. og 16. Oktober: 7., 14., 21. og 28. 
November: 4., 11., 18. og 25. Desember: 2., 9. og 16. 
 
Opptredender og seminarer: 
4. januar var koret med på juletrefesten på Våle menighetshus. 
27. januar sang vi på Sidesporet Blæseensembles konsert på Borreborg, Skoppum. 
7. mars sang vi for en fullsatt Tjøme kirke sammen med Nøtterøy kammerkor, Joyful fra 
Tjøme og gospelsangerinne Angela Primm med pianist Elsa Harris.   
9. april sang vi i påskegudstjenesten på Bastøy. 
5. mai sang vi ved gudstjenesten i Vivestad kirke. 
19. mai sang vi på gudstjeneste/hagefest hos Stina og Ole Harald Nergaard. 
25. mai var vi med på korseminar med påfølgende konsert i Sentrumskirken i Horten 
sammen med Horten kirkekor, Horten damekor og Drammensjentene.  
3. juni sang vi på Re helsehus før sommeravslutningen hos Lisbeth og Per. 
11. september deltok vi på gudstjeneste på Våle prestegård. 
23. september sang vi på allsangkveld i Vika Landhandel på Svinevoll. 
28.-29. september hadde vi korseminar på Borge Hotell. Sang under gudstjeneste i Teie kirke 
på søndag. 
31. oktober intimkonsert i Våle kirke med Bastøymusikerne. 
9. desember sang vi sang vi på Re helsehus. 
19. desember var det julegudstjenesten på Bastøy. 
22. desember hadde vi julekonsert i Våle kirke. Etterpå var det julemiddag på Flykafeen. 
 
Styremøter: Det har vært 3 styremøter hvor følgende saker har blitt behandlet: 
Semesterplaner, ha notene klare før hver øvelse, spørsmål om vi skal øve i grupper på 
øvelsene, finne flere steder for å søke om midler. 
  
Styret: Åse Sagen - leder, Torunn Ånestad - kasserer, Thore Sletvold - sekretær,  
Marit Vagstad - styremedlem, Jan Erik Enerud - styremedlem, Thomas Rachlew -
styremedlem og Bastøykontakt. Terje Salvigsen overtok fra august. Marianne Søraa - 
styremedlem, Randi Gunhildstad - dirigent og fast styremedlem, Einar Bugge - varamedlem. 
Valgkomite: Arne Nøkland og Solveig Rogde. 
 
Bastøy: Samarbeidet med Bastøy fengsel har fungert på samme gode måte som tidligere. 
Det har vært en fin gjeng på øvelsene med Thomas og senere Terje i spissen. Ved 
juleavslutningen ble det takket for det gode og givende samarbeidet mellom Våle kirkekor 
og Bastøy som er til stor glede og nytte for samfunnet og alle involverte parter.  
 
Dirigenter/pianister: Dirigent har vært Randi med Marianne som vikar. Stor takk til begge to 
for inspirerende og dyktig korledelse. Ved innøving av sanger har Marianne og Torunn vært 
til uvurderlig hjelp på piano. 
 
Antall medlemmer: 31  
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Regnskap 31.12.2019 for Våle Kirkekor 

      Regnskap 2018   Regnskap 2019 

 

Saldo DNB 0101                                 1 152       3 307 

 

INN 

Medlemskontingent     17 100    27 900 

Norsk kr. studieforbund    34 800    29 200 

Legater         1 500 

Re kirkelige fellesråd         29 000 

Kollekt/konsert      18 115    17 423 

Loddsalg/vaffelsalg       6 684      1 180 

Kriminalomsorgen            3 600 

Renter              74          139 

                   78 273                             108 442 

 

UT 

Honorar Randi Gunhildstad    26 000    78 250 

Honorar Marianne Søraa      6 400    11 238 

Andre honorar        4 500 

Kordrift         3 518      3 416 

Fremstilling/utlegg Bastøy    19 665      2 450 

Tilbakebetalt lån T.Å.     16 000 

Prislagte tjenester            50            99 

       76 118     95 453 

 

Resultat 2019         

Inntekter  108 442 

Utgifter     95 453 

Overskudd    12 989 
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Kommentar: Honorar til R.G 2019 er høyt fordi det ikke var dekning på konto i 2018. Tallet for 2019 
er 55 400. Det samme gjelder også delvis for Marianne.  

 

Balanse 31.12.2019 

 

Bank 01.01     3 308 

Utestående Bastøy 01.01 59 276 

Årets overskudd  12 989 

Utestående Bastøy 31.12    59 276 

Bank 31.12      16 297 

    77 573   77 573 

 

 

Budsjett 2020 

 

INN 

Medlemskontingent  30 000 

Norsk kr studieforbund  27 000 

Tønsberg kirkelige fellesråd 25 000 

Konsert    10 000 

Lodd/vaffel     8 000 

                100 000 

 

 

UT 

Honorar Randi Gunhildstad 58 000 

Honorar Marianne Søraa 12 000 

Kordrift    15 000 

Utlegg Bastøysamarbeid 15 000 

               100 000 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 600 20/00131-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, 
Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter 
 
Vedlegg:  
Referat menighetsutvalget 4. februar 
 

Saksframlegg 
Saksbehandler foreslår følgende finansieringsform for diakonstillingen i de nevnte 
menigheter. Forslaget innebærer at en del av oppgavene blir knyttet til Revetal menighet. 
Vedlagt er referat fra møte i menighetsutvalget i Revetal menighet, og der bekreftes det at 
det menighetsutvalget ønsker er kombinere diakonstillingen med en menighetsleder stilling. 
Dette betyr da rent økonomisk at de midlene som samles inn pr. d.d. for å lønne en 
menighetsprest stilling overføres til diakonstillingen. Dette gjør at det er mulig å tilsette en 
person i 100% stilling. 
Hvordan skal dette finansieres? 
Dette er tidligere satt opp i saksframlegget til sak 10/20 på møtet 21.1.2020. 

Totaler lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter. Tatt 
utgangspunkt i høyeste lønn i l.gr. 5 med 16 års 
ansiennitet 

800 000  

Tilskudd fra Tunsberg Bispedømmeråd  330 000 

Tilskudd fra Revetal menighet  240 000 

Tilskudd fra Fellesrådet  180 000 

Givertjeneste fra Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon 
og Vivestad menighetsråd (utregnes etter hvor 
mange medlemmer soknet har) 

  50 000 

Summeringer 800 000 800 000 

 
Slik jeg har registrert det så er givertjenesten vedtatt i hvert av menighetsrådene. Jeg 
kommer tilbake til konkrete summer for hvert menighetsråd. 
 
Hvis Fellesrådet fatter vedtaket basert på denne nevnte finansieringen må det snarest mulig 
nedsettes en adhoc gruppe fra Revetal menighet og de 5 menighetsrådene som skal dele 
på stillingen. Denne gruppa må da jobbe fram en utlysningstekst basert på hva diakonen 
skal holde på med. Det første som må avklares er hvor mange prosent av stillingen som skal 
være knyttet til menighetslederoppgaven i Revetal menighet. 
Nåværende prest i Revetal menighet slutter 1.8 og det haster med å komme i gang med 
arbeidet i gruppa. Jeg anbefaler at domprosten og sokneprestene bør være med i denne 
gruppa, og den kirkelige administrasjonen vil også være med en person. 
Erfaringen fra intervjuer for Diakonstillingen i Domkirken menighet er at utformingen av 
utlysningsteksten er ekstremt viktig. 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 30/20 21.04.2020 



30/20 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter - 20/00131-1 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter : Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter

  
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplanen for Diakonstillingen i Våle, Ramnes, 
Undrumsdal, Fon, Vivestad og Revetal menighet slik den fremkommer i saksframlegget. De 
5 menighetsrådene og Revetal menighet utnevner snarest en person som skal sitte i adhoc 
gruppen som skal utforme utlysningsteksten. Denne gruppen utpeker også en person som 
skal være med i intervju- og innstillingsgruppen for denne diakonstillingen. Følgende person 
tar initiativ til første møte: 
 
............................................................ 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



30/20 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter - 20/00131-1 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter : Referat menighetsutvalget 4. februar

Referat menighetsutvalget – Revetal menighet 

Til Jennifer, Stina, Tom Erik, Randi Anne og Rune.  

Dato: 4. februar kl 1915. 

07/20 Godkjenning av referat fra 15. januar 

Vedtak:  

Referatet godkjennes med endring: Dato skal være: 15. januar. Tilstede var alle, bortsett fra 

Nadine. Og overskriften er ”Referat menighetsutvalget – Revetal menighet” 

 

08/20 Ansettelse av ny prest  

Vedtak:  

Rune ringer Thorvald Hillestad en gang til.  

Revetal menighet vil gjerne ansette en diakon sammen med kirken. Vi ønsker da at diakonen har 

menighetsleder i Revetal menighet som en av sine oppgaver.  

Dersom vi ikke får med oss de andre på vårt prosjekt lyser vi ut en stilling som prest og 

menighetsleder. Tidsfrist 30. mars.  

Vi må ta kontakt med NMS-nettverket og løfte dette fram for Agenda1 for å rekruttere prest.  

Møtet er den 11. februar kl 18.00.  

 

09/20 Agenda 1  

Påminning: Det er 12. mars (kl 18?) 13. (hele dagen) og 14. mars. (Fram til 15.30?)  

Stina tar ansvar for å ha en bønne- og lovsangskveld 1. mars.  

 

10/20 de neste gudstjenestene 

Se oppdatert exel-ark.  

Stina legger ut gudstjenesten på middelalderdagene som arrangement på Facebook.   

Stina tar kontakt med Berit og Nils Øyvind om sanger om tre uker. Stina spør om Erik Tom kan 

komme.  

Rune tar kontakt med NØ for å kunne trykke en folder for middelalder-gudstjenesten .  

Rune tar kontakt med Are i midten av februar for å planlegge gudstjenestene hans.  



30/20 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter - 20/00131-1 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter : Referat menighetsutvalget 4. februar

 

11/20 Telling av folk og penger 

Det har vært litt vanskelig å få til registrering av folk og penger. Vi går gjennom rutinene sammen, slik 

at det blir en orden på dette framover.  

Kort fortalt: Vi fyller ut gavene i kvitteringsblokka. Dette kan overføres i banken, eller via vipps. 

Dersom vi bruker vipps må vi merke dette godt i meldingsfeltet når vi overfører.  

Vi fyller ut det nye statistikk-arket som ligger i en perm, sammen med kvitteringsblokka.  

Begge må fylles ut. Deretter er det fint om de begge blir skannet og lagt over som PDF i for eksempel 

Dropbox. Dersom det er vanskelig er det lurt å ta bilde av dette. PDF/bildet sendes som epost til 

post@tonsberg.kirken.no eller til Per Astrup Andreassen pa334@kirken.no . 

Papirkopiene lar vi ligge i mappa i skapet. Da er det lettere å rekonstruere dette, om noe går galt.  

 

12/20 Neste styremøte 

Blir den 24. februar kl 1930. På kirkekontoret. Randi Anne innleder med et lite ord fra bibelen.  

Finne ut hvem som evt er på valg. Uansett ønsker Jennifer å fratre.  

Vedtak: Tom Erik og Stina er valgkomité.  

 

 



31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten - 20/00130-1 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten : Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 60 20/00130-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i 
menigheten 
 
Vedlegg:  
Sak fra Søndre Slagen menighet om finansiering av diakon i Søndre Slagen menighet 
Nye diakonimidler 2020 
 

Saksframlegg 
Rett før forrige møte kom det en sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av 
diakon i Søndre Slagen menighet. Saken ble referert og delt ut på møtet 3.3.2020, men den 
ble ikke realitetsbehandlet da den kom for sent. Selve saken ligger vedlagt saksframlegget. 
Det er nå utlyst nye diakonmidler fra Bispedømme med svarfrist 30.april. Det jobbes i 
Søndre Slagen menighetsråd med en søknad om å øke den eksisterende stillingen fra 60 til 
100%, som vil bli lagt fram på møte. Den må da fellesrådet ta stilling til om de vil sende 
søknaden videre til Tunsberg Bispedømmeråd. Da vil pkt. 1 være foreløpig ivaretatt. 
Når det gjelder pkt. 2 som handler om at tilskuddene vi får i dag deles mellom de områdene 
som har diakon så anser jeg dette som lite aktuelt. Tilskuddene er nå basert på konkrete 
oppgaver som de ulike menighetene har definert, derfor er det ikke lenger slik at det gis 
tilskudd til generell diakoni.  
Jeg mener også at dette er uheldig da de eksisterende tilskuddsstillingene har et hårfin 
balanse mellom tilskudd fra bispedømmeråd, kommunen, givertjeneste og legater.  
Ved å endre på dette kan vi risikere at alle stillingene står i fare. 
Derfor anbefaler jeg at det ikke jobbes aktivt i fellesrådet for å oppfylle ønske som 
fremkommer i pkt. 2 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd videresender søknaden om nye diakonimidler slik det 
fremkommer i brev fra Søndre Slagen menighetsråd til Tunsberg Bispedømmeråd. 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil ikke jobbe for at eksisterende diakonmidler skal deles mellom 
alle områder/ menigheten som har diakon, 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 31/20 21.04.2020 



31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten - 20/00130-1 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten : Sak fra Søndre Slagen menighet om finansiering av diakon i Søndre Slagen menighet



31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten - 20/00130-1 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten : Nye diakonimidler 2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tunsberg bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler 
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks:    Astri Olga Tretterud 
3119 TØNSBERG Org.nr.:818 066 872     

 

  
Alle kirkeverger 
 
   
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 03.03.2020 Vår ref: 19/04471-3    Deres ref:    

 
 

Nye diakonimidler 2020 

 
Det er med glede vi kan meddele at Tunsberg bispedømme har blitt tildelt 1.003.000 kr til - 
i første rekke - opprettelse av nye diakon-stillinger. Dette skal skje i et samarbeid med 
fellesrådene, enten som 50% tilskudd eller 25% tilskudd i henholdsvis hel eller halv stilling. 
 
Det prioriteres stillinger som er nyskapende. Det vil særskild legges vekt på følgende 
områder: 
 

 Ungdomsdiakoni og psykisk helse. 

 Arbeid blant utsatte/sårbare grupper i menighet/lokalsamfunn. 

 Helhetlig omsorgsarbeid i lokalsamfunn. 

 Fellesskapsbyggende arbeid. 

 Samarbeidsprosjekter som kommer flere menigheter/sogn til gode 
 
I søknadene om nye diakonimidler vil vi i tillegg legge stor vekt på stillinger som utløser bred 
diakonal praksis i lokalmiljøet. Søknader uten kartlegging av behov, demografi, lokale 
forhold, og ressurser i lokalsamfunnet, vil ikke bli behandlet. 
 
Tilskuddet vil gjelde opprettelse av nye, faste diakon-stillinger eller nye stillinger knyttet til et 
tidsbegrenset prosjekt. For stillinger som opprettes fra sommeren av, vil det være aktuelt å 
gi et 100% tilskudd for inneværende år i 2020 på grunn av halvtårsvirkningen. 
 
Det er en forutsetning at fellesrådet betaler 50% av den andre halvparten av stillingen, enten 
alene eller i samarbeid med kommuner eller andre aktører. Søknaden må gi en beskrivelse 
av de arbeidsoppgaver som er påtenkt diakonen, og det arbeidsfelt/prosjekt som dere 
ønsker å satse på. Den må også ha en klar formulert finansieringsplan for stillingen 
fremover. Fellesrådet må ha arbeidsgiveransvaret. 
 
Søknadsfristen for å søke på nye, friske diakonimidler er 1.april 2020. Det er Tunsberg 
bispedømmeråd som behandler saken, og som gjør vedtak i forhold til hvilke søknader som 
blir prioritert. 
 
 
 



31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten - 20/00130-1 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten : Nye diakonimidler 2020

   

  2 av 2 
   

 
Hvis dere har spørsmål om søknaden kan dere ta kontakt med rådgiver diakoni og samfunn 
Astri Olga Tretterud eller stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen. 
 
 
Vi gleder oss over denne nye muligheten til å styrke fagfeltet diakoni lokalt i bispedømmet! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Rolf Simeon Andersen 
Stiftsdirektør     Astri Olga Tretterud 
     Rådgiver diakoni og samfunn 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           

 
 



32/20 Åpen post - 20/00086-3 Åpen post : Åpen post

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00086-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Åpen post 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Her kan du ta opp saker som ikke står på dagsorden. Meldes ved starten av møtet til 
møteleder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag til vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 32/20 21.04.2020 



33/20 Orienteringer - 20/00086-6 Orienteringer : Orienteringer

 

DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 20/00086-6 Ugradert   

 
 

 
 
 

Orienteringer 
 
Vedlegg:  
Taushetsplikt for medlemmer i råd og utvalg i Den norske Kirke 
 

Saksframlegg 
- Orientering om Korona situasjonen i Tønsberg kirkelige fellesråd og arbeidet som er 

gjort i den sammenheng 
- Kirkens aktiviteter ved Marta Botne. 
- Ansattsituasjonen 
- Ansettelse Bydiakon Domkirken 
- Status byggeprosjekter 
- Må møte som er planlagt 2.juni flyttes? 
- Skjema for taushetserklæring. Hvem har ikke signert slikt skjema? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Intet vedtak skal fattes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 33/20 21.04.2020 



33/20 Orienteringer - 20/00086-6 Orienteringer : Taushetsplikt for medlemmer i råd og utvalg i Den norske Kirke

 

Taushetsplikt for medlemmer i råd og utvalg i Den norske Kirke 

Etter kirkeloven § 38 gjelder forvaltningsloven for virksomhet som drives av lovbestemte kirkelige 

organer. Reglene om taushetsplikt står i forvaltningsloven § 13 flg. 

"Forvaltningsloven § 13.1 (taushetsplikt). 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold,

sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre 

forhold som må anses som personlige… 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan 

heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller 

arbeid for andre" 

Det er viktig at medlemmer i kirkens råd og utvalg er oppmerksom på at vi har taushetsplikt om 

personlige forhold som vi blir kjent med i forbindelse med arbeidet i rådet. Taushetsplikten gjelder 

også etter at funksjonstiden er over.  

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått taushetspliktreglene gjelder for min deltakelse i råd og utvalg i 

Den norske Kirke.  

 

 

Sted/Dato:  _______________________________ 

 

Underskrift:  _______________________________ 

  

 


	Tønsberg kirkelige fellesråd (21.04.2020)
	Møteinnkalling
	Møteinnkalling Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020

	Godkjenning av innkalling og saksliste
	26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

	Godkjenning av protokoll
	27/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2020
	~ 19_00377-42 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03 229840_1_0


	Saker til behandling
	28/20 Etiske retningslinjer for ansatte og fellesrådsmedlemmer
	Etiske retningslinjer i Tønsberg kirkelige fellesråd

	29/20 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte
	Søknad fra Våle kirkekor med årsrapport og årsregnskap 2019

	30/20 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivest...
	Referat menighetsutvalget 4. februar

	31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av diakonstilling i menigheten
	Sak fra Søndre Slagen menighet om finansiering av diakon i Søndre Slagen menighet
	Nye diakonimidler 2020

	32/20 Åpen post

	Orienteringssaker
	33/20 Orienteringer
	Taushetsplikt for medlemmer i råd og utvalg i Den norske Kirke



