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 Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

50/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 50/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Godkjenning av protokoll 

51/20 Godkjenning av møtebok for møte 15.9.2020 i Fellesrådet. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 51/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte møtebok fra møte 15.9.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  
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Vedlagte møtebok fra møte 15.9.2020 godkjennes. 
 
Saker til behandling 

52/20 Åpningsbalansen for nye Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 52/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte åpningsbalansen godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte åpningsbalansen godkjennes. 
 

 
53/20 Vedta inndekning av merforbruk drift og udekket investering 
for både gamle Re og gamle Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 53/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Dekning av merforbruk på kr. 749 483,- i driftsregnskapet til gamle Tønsberg kirkelige 
fellesråd dekkes ved å bruke av disp. fond – fellesrådet (5560504). 
 
Dekning av udekket i investeringsregnskapet for gamle Re kirkelige fellesråd og 
gamle Tønsberg kirkelige fellesråd dekkes slik: 
Udekket i investeringsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd på kr. 116 388,- 
dekkes ved bruk av Disp. fond – fellesrådet (5560504). 
Udekket i investeringsregnskap 2019 for Re kirkelige fellesråd på kr. 233 423,- 
dekkes slik: 
29 488,- dekkes ved bruk av Disp. fond – fellesråd (5560504) 
203 935,- dekkes ved bruk av Bundet inv. Fond – ubrukte inv. Midler bygg - 5550003 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 
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Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Dekning av merforbruk på kr. 749 483,- i driftsregnskapet til gamle Tønsberg kirkelige 
fellesråd dekkes ved å bruke av disp. fond – fellesrådet (5560504). 
 
Dekning av udekket i investeringsregnskapet for gamle Re kirkelige fellesråd og 
gamle Tønsberg kirkelige fellesråd dekkes slik: 
Udekket i investeringsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd på kr. 116 388,- 
dekkes ved bruk av Disp. fond – fellesrådet (5560504). 
Udekket i investeringsregnskap 2019 for Re kirkelige fellesråd på kr. 233 423,- 
dekkes slik: 
29 488,- dekkes ved bruk av Disp. fond – fellesråd (5560504) 
203 935,- dekkes ved bruk av Bundet inv. Fond – ubrukte inv. Midler bygg - 5550003 
 

 

54/20 Oppvarming av Søndre Slagen kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 54/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd ønsker å gå vider med følgende alternativer: 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Driftsleder Jorun Borge deltok på møte og gjennomgikk de 6 ulike forslagene som 
hun hadde jobbet med i lengre tid (1 år). 
 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Saken utsettes til etter at Søndre Slagen menighetsråd har uttalt seg. Saken utsettes 
derfor til januar 2021 møte. 
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55/20 Høringer fra Kirkerådet høsten 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 55/20 

 
Forslag til vedtak 
 

Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet: 
Tønsberg kirkelige fellesråd slutter seg til Kirkerådets anbefaling og velger modell B med 
utgangspunkt i selvstendige lister. Hvis det fremmes flere lister enn én, vil ordningen gi 
velgerne klarere alternativer å velge mellom. Valgteknisk gir denne ordningen en 
oversiktlig løsning som ligner andre valg, forutsatt at det stilles minst to lister. Hvis det 
ikke stilles noen liste, er det bygd inn mekanismer i regelverket som kan legge til rette for 
at det likevel kan gjennomføres et valg.  
 
Har du/dere merknader til spørsmålet om modellvalg?  
 
Har du/dere merknader til forslaget om forenklet ordning for valg av 
nominasjonskomité? 
 

Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til 
menighetsråd 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil fortsette dagens ordning, med supplerende nominasjon 
bare ved for få kandidater.  
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 

Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Tønsberg kirkelige fellesråd foreslår at valgrådet utarbeider en presentasjon som 
inneholder informasjon om lister og kandidater. Hver liste får anledning til å skrive en 
kort tekst om listen som blir brukt i presentasjonen. Hver enkelt kandidat får mulighet til 
å skrive en kort tekst som svar på spørsmålet «Hva vil du jobbe for hvis du blir valgt?» 
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 

Tid og sted for valg 
Kirkeloven § 4 fastsatte at «[k]irkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i 
umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer». Bør denne 
bestemmelsen videreføres?  
Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene. 
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 

Personvalgregler 
Her er det spørsmål om bruk av sperregrensen (i 2019 valget) måtte man få mer enn 5% av 
stemmene for at disse ekstra personstemmene skulle regnes med ved opptellingen. Dette var 
forvirrende og skapte en del rot ved tellingen. Sperregrensen ble innført for å sikre at svært 
få velgere ikke kunne overstyre det store flertallet. Dersom alle bortsett fra én leverer 



 6  

urettede stemmesedler, vil i teorien den ene som leverer rettet stemmeseddel kunne 
bestemme rangeringen av de tre øverste kandidatene på listen som blir valgt. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av 
menighetsråd. 
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 
Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense for Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette forslaget innebærer også å beholde dagens ordning 
med stemmetillegg på lister fra nomineringsgrupper. 
 

Forhåndsstemming 
Tønsberg kirkelige fellesråd mener at vi bør beholde dagens regel om minst ett kirkekontor i 
fellesrådsområdet i ordinær 
åpningstid. Her er det ressurser som kan ivareta det valgtekniske på en god måte. I tillegg 
støtter Tønsberg kirkelige fellesråd at det enkelte menighetsråd en søndag i den perioden 
man kan avgi stemme skal legge til rette for det. 
Tønsberg kirkelige fellesråd støtter arbeidet med å få til digital forhåndsstemming. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Votering 

1. Thorvald Hillestad foreslo: Av frykt for økt politisering av kirken så ønsker 
Tønsberg kirkelige fellesråd ingen av de foreslåtte modellene. 
6 stemte for forslaget fra Thorvald Hillestad, 4 for administrasjonens forslag. 1 
avholdt seg fra å stemme. 
 
2. Thorvald Hillestad foreslo alt. 2 «Åpne for supplerende nominasjon uansett hvor 
mange kandidater det er på Nominasjonskomiteens liste». 3 stemte for dette 
forslaget. 8 stemte for administrasjons forslag. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

1. Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet: 
Tønsberg kirkelige fellesråd ønsker ingen av modellene Kirkerådet foreslår. 
 
Har du/dere merknader til spørsmålet om modellvalg?  
 
Har du/dere merknader til forslaget om forenklet ordning for valg av 
nominasjonskomité? 
 

2. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til 
menighetsråd 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil fortsette dagens ordning, med supplerende nominasjon 
bare ved for få kandidater.  
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Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 

3. Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Tønsberg kirkelige fellesråd foreslår at valgrådet utarbeider en presentasjon som 
inneholder informasjon om lister og kandidater. Hver liste får anledning til å skrive en 
kort tekst om listen som blir brukt i presentasjonen. Hver enkelt kandidat får mulighet til 
å skrive en kort tekst som svar på spørsmålet «Hva vil du jobbe for hvis du blir valgt?» 
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 

4.Tid og sted for valg 
Kirkeloven § 4 fastsatte at «[k]irkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i 
umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer». Bør denne 
bestemmelsen videreføres?  
Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene. 
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 

5.Personvalgregler 
Her er det spørsmål om bruk av sperregrensen (i 2019 valget) måtte man få mer enn 5% av 
stemmene for at disse ekstra personstemmene skulle regnes med ved opptellingen. Dette var 
forvirrende og skapte en del rot ved tellingen. Sperregrensen ble innført for å sikre at svært 
få velgere ikke kunne overstyre det store flertallet. Dersom alle bortsett fra én leverer 
urettede stemmesedler, vil i teorien den ene som leverer rettet stemmeseddel kunne 
bestemme rangeringen av de tre øverste kandidatene på listen som blir valgt. 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av 
menighetsråd. 
 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 
Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense for Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette forslaget innebærer også å beholde dagens ordning 
med stemmetillegg på lister fra nomineringsgrupper. 
 
 

6.Forhåndsstemming 
Tønsberg kirkelige fellesråd mener at vi bør beholde dagens regel om minst ett kirkekontor i 
fellesrådsområdet i ordinær 
åpningstid. Her er det ressurser som kan ivareta det valgtekniske på en god måte. I tillegg 
støtter Tønsberg kirkelige fellesråd at det enkelte menighetsråd en søndag i den perioden 
man kan avgi stemme skal legge til rette for det. 
Tønsberg kirkelige fellesråd støtter arbeidet med å få til digital forhåndsstemming. 

 

 

56/20 Åpen post - saker meldes ved starten av møtet til møteleder. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 56/20 
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Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag til vedtak 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

- Det vurderes om neste møte blir på Teams. Ber rådsmedlemmene sjekke at 
det tekniske fungerer. 

- Minner om regionalt kontaktmøte 24.11.2020 (se epost datert 19.10). 
Oppdatering: Møte blir digitalt og påmelding kan skje fram til 23.11 kl. 09.00. 
Se epost pr. 10.11.2020. 
 

Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen forslag til vedtak 
 

 
Orienteringssaker 

57/20 Orienteringer og referat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020 57/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen vedtak skal fattes i denne saken. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble orientert om følgende saker: 
1. Bygg og gravplass 

- Lys Domkirken 
- Vivestad Kirke 

Ny fasadebelysning skal betales av Vivestad menighetsråd 
- Vear kirke underetasjen er ferdig. Noe dugnadsarbeid gjenstår. 
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- Ringing med tau i Fon og Vivestad kirke  
- Avtale om drenering på Sem kirkegård er inngått. Oppstart 4.1.2020. 

 
2. Personell 

- Prosessen med tilsetting av ny Domkantor II er ikke ferdig 
- Legger i disse dager siste hånd på utlysningstekst for kantor Slagen 
- Vigsling av kantor Maria Ying Schorpen i Hvaler kirke 15.11.2020 

 
3. Administrasjon 

- Koronatiltak 
- Planlegges å flytte hjemmesidene for Domkirken, Slagen og Sem til 

Agrando (Re menighetene og Søndre Slagen menighetene har dette i 
dag). 

- Internett i kirkene i Re 
 
 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen vedtak skal fattes i denne saken. 
 

 

 

 

 


