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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 08.06.2021 kl. 17:30 

Møtested: Eik kirke 

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 

18/21 21/00106-5 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

19/21 21/00106-6 Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2021 

Saker til behandling 

20/21 21/00002-10 Godkjenning av nytt fremlagt regnskap og årsmelding 

21/21 21/00069-4 
Regnskapsrapport for 1.tertial (januar -april) for Tønsberg 
kirkelige fellesråd 

22/21 21/00069-2 Disponering av mindreforbruk 2020 

23/21 21/00094-1 
Høring om regler om ordning for felles menighetsråd for 
flere sokn - fra Kirkerådet 

24/21 21/00121-1 Salg av aksjer i Mentor Medier 

25/21 21/00056-1 
Søknad fra Stiftelsen Gamle Tønsberg bidrag til bygging av 
en bronsemodell av Peterskirken. 

26/21 21/00122-1 Kirkeverge Carsten Furuseth har sagt opp sin stilling 

Orienteringssaker 

27/21 21/00106-2 
Orientering om tilslutningsavtale om felles personvern- og 
informasjonssikkerhetsarbeid i Den norske kirke 

28/21 21/00106-3 

Ny rapport om kvinnelige presters arbeidsmiljø 
Én av tre kvinnelige prester i Den norske kirke har opplevd 
uønskede hendelser basert på sitt kjønn og yrke. Over 
halvparten som har opplevd dette, har ikke meldt fra. 

29/21 21/00106-4 Driftsorienteringer 

Eventuelt 

 
Tønsberg, 02.06.2021 
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Petter Holm 
Leder 
 
 
Carsten Furuseth 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00106-5 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Se forslag til vedtak. 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 18/21 08.06.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00106-6 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2021 
 
Vedlegg:  
~ 19_00377-79 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03 242024_1_1 
 

Saksframlegg 
I epost 3.3.21 ble protokollen fra møte 2.3.21 sendt ut med svarfrist innen fredag 5.mars om 
det var noen endringer. Ingen merknader ble meldt inn og protokollen var da godkjent. 
 

Forslag til vedtak 
Protokollen fra møte 2.3.2021 godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 19/21 08.06.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.03.2021 kl. 17:00 
Møtested: På Teams 
Arkivsak: 19/00377 
  
Til stede:  Petter Holm (Tønsberg domkirke  menighetsråd), Thorvald 

Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre 
Slagen menighetsråd), Elin-Merete Fortuck (Slagen 
menighetsråd), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Anne 
Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal 
menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Marta 
Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg 
kommune)(Delvis møtt), Carsten Furuseth (Tønsberg kirkelige 
fellesråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Henry Smidsrød (Sem menighetsråd) for Harald Rudland Larsen 

  
Forfall:  
  
Andre: Jorun Borge og Bent Hansen fra Tønsberg kirkelige fellesråd. 
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
  
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

9/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

10/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2021 2 

Saker til behandling 

11/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 3 
12/21 Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 3 

13/21 
Valg av oppvarmingsmetode for Søndre Slagen kirke - jfr. sak 
54/20 (møte 3.11.20) 

4 

14/21 
Forslag investeringsbudsjett 2021 og orientering om investeringer 
for årene 2022-2024 

5 

15/21 
Søknad fra Jan Brendalsmo om økonomisk tilskudd til utgivelse av 
bok om Tønsbergs middelalderkirker 

5 

16/21 Åpen post 6 
   

Orienteringssaker 
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17/21 
Orienteringer 
 
 
 
Sted, 19.03.2021 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

9/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 9/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
Godkjenning av protokoll 

10/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 10/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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Protokollen fra møte 26.1.2021 i Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Protokollen fra møte 26.1.2021 i Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 

 
Saker til behandling 

11/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 11/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Årsregnskap for drift og investering godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Årsregnskap for drift og investering godkjennes. 
 

 

 

 

12/21 Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte årsmelding 2020 for «nye» Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Marta Botne savnet informasjon i innledningen om gudstjenesten 12.januar i Ramnes 
kirke som markerte at soknene i Re nå ble en del av Domprostiet. Det bør også 
nevnes at konfirmasjonene ble flyttet til høsten. Dette settes inn i årsmeldingen. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte årsmelding 2020 for «nye» Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 

 

13/21 Valg av oppvarmingsmetode for Søndre Slagen kirke - jfr. sak 
54/20 (møte 3.11.20) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar at ny oppvarming av Søndre Slagen kirke gjøres 
etter alt. 2 i sak 54/20 – IR Therm IQ ovner montert under benker. Hvis det er mulig 
vil enkelte av benkene kunne kobles fra hvis behov for plass. På grunn av lang 
avstand mellom benkene og yttervegger og alter skal det plasseres vegghengte 
ovner. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Driftsleder Jorun Borge gikk gjennom prosjektet og nevnte også mulige løsninger for 
å varme opp arealene langs vindusveggen og rundt alteret. Her er det ingen benker 
man kan bruke. 
 
 
Votering 
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Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar at ny oppvarming av Søndre Slagen kirke gjøres 
etter alt. 2 i sak 54/20 – IR Therm IQ ovner montert under benker. Hvis det er mulig 
vil enkelte av benkene kunne kobles fra hvis behov for plass. På grunn av lang 
avstand mellom benkene og yttervegger og alter skal det plasseres vegghengte 
ovner. 
 

 

14/21 Forslag investeringsbudsjett 2021 og orientering om 
investeringer for årene 2022-2024 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte budsjett for investeringer 2021 vedtas og informasjon om planlagte 
investeringer 2022-2024 tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Jorun Borge og Bent Hansen gikk gjennom foreslåtte investeringer 2021 på bygg og 
gravplass. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte budsjett for investeringer 2021 vedtas og informasjon om planlagte 
investeringer 2022-2024 tas til orientering. 
 

 

 

 

15/21 Søknad fra Jan Brendalsmo om økonomisk tilskudd til 
utgivelse av bok om Tønsbergs middelalderkirker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 15/21 
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Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd bevilger kr. 5 000,- til utgivelse av bok om 
middelalderkirker og andre religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen skrevet av 
Jan Brendalsmoe. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd bevilger kr. 5 000,- til utgivelse av bok om 
middelalderkirker og andre religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen skrevet av 
Jan Brendalsmoe. 
 

 

16/21 Åpen post 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 16/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ikke aktuelt her. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Det kom to spørsmål til åpen post. 
1. Anastasi Zannas fra Undrumsdal menighetsråd meldte ifra om at sakristidøren 

i Undrumsdal kirke er vanskelig å åpne. Driftsleder Jorun Borge orienterte om 
årsak og hva som er planlagt. Dørbladet ligger på utsiden av vegglivet og 
dermed er ikke døren beskyttet mot fuktighet. Dette gjør at døren trutner og 
blir vanskelig få opp. Det er planlagt å sette et beslag over døren for å se om 
det kan løse problemet. Hvis ikke det fungerer vil andre tiltak bli vurdert. 
Veien til HC toalettet (ved kirkestua) er gruset og gjør det vanskelig for 
bevegelseshemmede å komme seg dit.Kan noe gjøres med dette? Leder for 
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gravplassene Bent Hansen orienterte om at det er planlagt å se på dette 
denne våren. 
 

2. Knut V. Kvilhaug fra Søndre Slagen menighetsråd tok opp emnet om mer 
diakoni i Søndre Slagen menighet. Området har en del utfordringer knyttet til 
ungdommer og det er viktig at det settes inn tiltak også fra kirkens side. 
Søndre Slagen menighetsråd ønsker finansiering av diakonstillingen med 
midler fra Bispedømmerådet slik som de øvrige diakonstillingene i 
fellesrådsområdet har. Han stilte spørsmålet om søknaden som ble laget 
våren 2020 kan sendes inn selv om det ikke er annonsert midler fra 
Bispedømmerrådet. 
Kirkeverge Carsten Furuseth orienterte om at det ikke er lyst ut noen ekstra 
midler til diakoni i Tunsberg Bispedømmeråd nå, men at vi følger nøye med på 
nyheter fra Bispedømme. Domprost Marta Botne fortalte at hun sitter i Fagråd 
for Diakoni i Tunsberg Bispedømme og kan gjennom det orientere om behovet 
og utfordingene i Søndre Slagen menighet. 

 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ikke aktuelt her. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

17/21 Orienteringer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 17/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen vedtak her. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 
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Møtebehandling 

Det ble orientert om vedlikeholdsplaner for bygg 2021-2024 av Jorun Borge. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen vedtak her. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 130 21/00002-10 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av nytt fremlagt regnskap og årsmelding 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap - rettet etter revisjon 
[360.241414]Årsmelding 2020 for _nye_ Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Saksframlegg 
I forbindelse med at revisor har revidert regnskapet har det blitt behov for å godkjenne et 
nytt regnskap og en ny årsmelding. Endringen i årsmeldingen er kun knyttet til tall fra det 
nye regnskapet. 
 
Vi har rettet følgende i regnskapet etter at revisor har sett på dette. 
 

 Note 4 om Fellesrådet honorar. 
Endret noten til det korrekte beløpet 82 000,- Det stod 112 000,- 

 Note 5 er det oppgitt at 10,455 mnok er flyttet fra utstyr, maskiner og transportmidler til 
kirkeinventar. VI anbefaler at det opplyses om at det er knyttet til orgel i Domkirken og 
Slagen kirke. Denne kommentaren er lagt inn i noten. 

 Note 11 om pensjonskostnader er endret fra 2019 til 2020 tall. 
 
Ingen av endringene over påvirker resultatet fra forrige behandling som viser et 
mindreforbruk på 952 969,- i driftsregnskapet. Disponeringen av dette er en egen sak på 
møtet. 
 
Når det gjelder investeringsregnskapet er funksjon 42 (kirkebygg) avsluttet i 0,- ved å bruke 
av bundet fond kirkebygg, og funksjon 43 (gravplasser) er avsluttet ved å avsette ubrukte 
midler til «Bundet investeringsfond – Gravplasser». Dette siste skyldes at vi ikke kom i gang 
med prosjekt drenering Sem for fullt før i 2021. Dette ble krevet av revisor og note 7 er 
oppdatert i samsvar med det. 
 
Videre har vi også oppdatert investeringsdelen av note 5 i samsvar med endringen i 
investeringsregnskapet. 
 
Med disse endringene har jeg også endret noe i årsmeldingen, se side 5 og pkt. 5.2. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte årsregnskap og årsmelding for 2020 godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 20/21 08.06.2021 
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DEN NORSKE KIRKE  1 av 7 

Tønsberg kirkelige fellesråd Vår dato Vår referanse 

 26.02.2021 21/00045-2 
Vår saksbehandler   
Carsten Furuseth   

 

 
  

 
 

Årsmelding 2020 
 

 

 
For «nye» 

Tønsberg kirkelige fellesråd  
 

 
 
 

     Petter Holm      Carsten Furuseth 
Leder       Kirkeverge 
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  2 av 7 
 Vår dato Vår referanse 

 26.02.2021 21/00045-2 

 
 
 
1. Innledning 
Dette er årsmeldingen for «nye «Tønsberg kirkelige fellesråd for arbeidsåret 2020.  
1.1.2020 ble gamle Re kirkelige fellesråd og Tønsberg kirkelige fellesråd slått sammen til nye 
Tønsberg kirkelige fellesråd. For soknene i Re kommune betydde dette også overgang fra Nord 
Jarlsberg prosti til Domprostiet, noe som ble markert ved en felles gudstjeneste i Ramnes kirke 
12.januar. Her deltok de gamle ordførerne Petter Berg (Tønsberg) og Thorvald Hillestad (Re). Etter 
gudstjenesten var det kirkekaffe med hilsninger på Stange gjestegård. Selv om det formelle kom på 
plass med nytt fellesråd og ny administrativ organisering, var planene at vi i 2020 skulle starte 
arbeidet med å slå sammen de ulike kulturene og «riste» de ansatte sammen. Vi vet hvordan det 
gikk. Korona pandemien slo til og stengte ned alle kirkelig aktivitet fra 12.mars. Dagen før ble 
begravelsen til Jahn Teigen gjennomført i Domkirken. Det var en stor mediebegivenhet som ble 
dekket av alle landets medier. Alle konfirmasjonene som skulle vært gjennomført i mai/juni ble også 
flyttet til tidlig høst. Året endte med billettsalg for julaften gudstjenestene. Et veldig annerledes år som 
Den norske kirke aldri har opplevd før.  
Ansatte har stått på for å ivareta smittevernet og sørget for at ingen av kirkens arrangement har vært 
årsak til smitteutbrudd. Særlig går tankene til kirketjenerne våre som har stått midt i arbeidet med 
vasking og desinfisering. Mange ansatte har opplevd frustrasjon over å ikke kunne drive sitt arbeid på 
normal måte, men de har vært kreative og vi har sett mye nytenkning. Gudstjenester har vært 
strømmet digitalt, konfirmasjonsundervisningen har vært digital og vi har gjennomført digitale 
jobbintervjuer. Mange ansatte har i 2020 for første gang deltatt på digitale møter og læringskurven har 
vært bratt. Håpet er at den nyvunne digitale kompetansen også kan brukes etter at pandemien er 
over og vi er tilbake i normal driftssituasjon. Vi behøver kanskje ikke kjøre bil til alle møter, kanskje vi 
kan ta det digitalt? Vi sparer tid og vi sparer miljøet. 
 
I punktene under fremkommer arbeidet i Tønsberg kirkelige fellesråd. Arbeidet i fellesrådet er basert 
på § 14 i Kirkeloven. Her står det at kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske 
oppgaver på vegne av soknet, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, 
fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. I 
tillegg har fellesrådet ansvaret for drift av gravplasser og gravkapell og er gravplassmyndighet for alle 
innbyggere i Tønsberg kommune og forvalter dette i henhold til Gravplassloven (nytt navn fra 
1.1.2021).  
 
2. Fellesrådet 
  
Nytt Tønsberg kirkelige fellesråd  
Alle de 9 menighetsrådene konstituerte seg i løpet av oktober måned 2019 og 27.november 2019 var 
det konstituerende møte i det nye Tønsberg kirkelige fellesråd. Denne konstitueringen gjaldt også for 
2020. 
Medlemmer Tønsberg kirkelige fellesråd 1.1.2020-31.12.2020 

Navn Funksjon Representerte Mer informasjon 

Petter Holm Leder Tønsberg menighetsråd  

Thorvald Hillestad Nestleder Våle menighetsråd  

Knut Vermund Kvilhaug Medlem Søndre Slagen 
menighetsråd 

 

Elin-Merete Fortuck Medlem Slagen menighetsråd  

Harald Rudland Larsen Medlem Sem menighetsråd  

Einar Kirkevold Medlem Ramnes menighetsråd  

Anne Gran Bore Medlem Fon menighetsråd  

Anastasi Zannas Medlem Undrumsdal menighetsråd  

Kari Frey Stokke Medlem Vivestad menighetsråd  

Marta Botne Medlem Biskopens representant  

Stine Næss Askjer Medlem Kommunal representant  
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Det ble avholdt 7 møter i det nye fellesrådet og det behandlet 65 saker. 
 
 
Administrasjonsutvalget 2020 – valgt under sak 22/20 3.3.20. 

Petter Holm Leder  

Thorvald Hillestad Nestleder  

Kari Frey Stokke Medlem  

Knut Vermund Kvilhaug Varamedlem  

Ellen Bjørheim Medlem  Arbeidstakerrepresentant 

Ingunn Lyngroth Medlem Arbeidstakerrepresentant 

 
Ingen møter avholdt i 2020. 
 
3. Ansettelser og personalsituasjon 
 
3.1 Diakoner/ Diakoniarbeidere 
Tonnie E. Steffensen ble tilsatt som Bydiakon i Tønsberg Domkirke menighet 1.8.2020. Denne 
stillingen hadde stått tom siden Hege Pytte sluttet 1.oktober 2019. 
Terje Evensen startet 1.11.2020 som diakoniarbeider og menighetsleder i Revetal menighet. Han 
overtok diakoniarbeiderstillingen etter diakon Ole A. Hafell som hadde gått over til annet diakonalt 
arbeid «Ung sorg» i Fellesrådet og menighetslederstillingen etter Nadine Vaagen som sluttet 
31.8.2020. 
 
3.2 Kantorer/ organister/ dirigenter 
Bjørn Vidar Ulvedalen (kantor Våle, Fon og Vivestad) sluttet 31.7.2020 og Marie Ying Schorpen 
startet som organist/ kantor 1.9.2020. Hun ble vigslet til kantor av biskop Atle Sommerfelt i Hvaler 
kirke. Sokneprest Jon-Geir Dittmann og kirkeverge Carsten Furuseth deltok som forbedere. 
Domkantor II, Nina T. Karlsen sluttet 1.desember (dirigent Domkoret). Kantor Svein Erik Tandberg 
gikk av med pensjon 31.12.2020. Han startet som kantor 1.3.1979.  
 
3.3 Kirketjener/ renholdere 
Anne M. Sørensen sluttet som renholder/ gravplassvikar 31.7.2020. Søndagskirketjenerne Johannes 
Askjer Kjær (Ramnes kirke) og Kristian Kvaal (Våle kirke) sluttet i juli/ august 2020. 
 
På grunn av korona restriksjoner har vi dessverre ikke hatt anledning til å ha avskjedsmarkeringer/ 
velkomstmarkeringer som vi pleier å ha i stabene. 
 
 
3.3 Oppstilling ansatte etter stillingstyper 
Bemanning pr. 31.12.2020 

Stilling Antall 
ansatte 

Årsverk Kommentarer 

Kantorer 8 6,7  

Kateket/ 
menighetspedagog/ 
trosopplærere 

8 6,7  

Diakon/ 
diakoniarbeidere/ 
menighetsleder 

4 3,6 
 

0,5 stilling er finansiert av kommunale midler. 2 
stillinger mottar tilskudd fra Tunsberg 
Bispedømmeråd. 

Kirketjenere  7 4,8  

Kirkegårdsarbeidere 6 5,6  

Driftsavdeling 3 2,9 0,7 stilling brukes som renholder i Solvangkirkens 
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barnehage og Haugar barnehage. Fellesrådet 
sender faktura. 

Administrativt 
personale 

7 5,95  

Total sum 43 36,25  

3.4 Ledelsen 
I 2020 har Tønsberg kirkelige fellesråds virksomhet hatt denne ledergruppen: 

Navn Avdeling/ tittel 

Carsten Furuseth Kirkeverge 

Per Astrup Andreassen Ass. Kirkeverge/ leder Administrasjonsteam 

Bent Hansen Avdelingsleder gravplass 

Jorun Borge Avdelingsleder bygg 

Irene L. Grytnes Avdelingsleder menighetsstab 

Ledergruppa samles hver 14 dag for gjennomgang av virksomheten. Avdelingsleder menighetsstab 
Irene L. Grytnes besøker alle 5 menighetsstaber etter tur, eller etter behov. 
 
4. Barnehagedrift i fellesrådsområdet. 
4.1. Tønsbergkirkenes barnehager AS 
Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100 % av aksjene i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Anne Ruth 
Jensen er daglig leder. Det var generalforsamlingen 11.6.2020 der årsregnskap 2019 og endring av 
åpningstider på Haugar barnehage ble vedtatt. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 
15.9.202o der følgende personer ble valgt som eierrrepresentanter i styret for Tønsbergkirkenes 
barnehager AS  
1. Leder: Petter Holm 
2. Styremedlem: Magne Bjørnereim 
3. Styremedlem: Eiril Næs 
Varamedlem: Jorun Borge 
Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
Dette valget gjøres av Tønsberg kirkelige fellesråd i egenskap av å være Generalforsamling 
for Tønsbergkirkenes barnehager AS (jfr. selskapvedtektene § 6) 
 
Tønsbergkirkenes barnehager AS består av Semsløkka barnehage, Solvangkirkens barnehage og 
Haugar barnehage. Fellesrådet er generalforsamling og den ble avholdt 11.6.2019 i forkant av 
ordinært fellesrådsmøte. Semsløkka er en 4-avdelings barnehage med 96 plasser. Solvangkirkens 
barnehage er en 5 avdelings barnehage med plass til 72 store barn. Haugar barnehage er en 2 
avdelings barnehage med 42 plasser og 33 barn. 
 
4.2 Brekke Naturbarnehage 
Barnehagen er et eget AS som eies av Slagen menighetsråd. De holder til på Brekke 
menighetssenter. 
 
4.3 Generelt 
Tønsbergkirkenes barnehager har laget egen plan for den utvidede kristne formålsparagrafen. Planen 
inneholder et årshjul der det er lagt opp til ulike aktiviteter som å bli kjent med lokal kirkene, repr. fra 
kirken har bibelfortellinger, julevandringer, julegudstjenester, påskevandringer og påske- og 
pinsegudstjenester.  
 
5. Økonomi 
I denne årsmeldingen er økonomien til Tønsberg kirkelige fellesråd omtalt. Økonomien til 
Tønsbergkirkenes barnehager AS er ikke omtalt. Det henvises til eget regnskap og årsmelding.  
 
5.1. Driftsregnskap 
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Driftsregnskapet har et mindreforbruk på kr. 952 969,- i 2020.Vi har ikke hatt lønnsoppgjør i 2020 og 
pensjonsutgifter har vært nesten 800 000,- mindre i 2020 enn budsjettert. Dette forklarer 
mindreforbruket. 
  
5.2 Investeringsregnskap 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 8 356 361,-. Dette er i sin helhet finansiert 
slik. 

Tekst Inntekter Utgifter 

Totalt finansieringsbehov  8 356 361 

Tilskudd fra kommunen 5 500 000  

Mva kompensasjon 1 422 265  

Fra driftsregnskap     131 360  

Bruk av diverse fond/ 
avsetninger 

1 302 735  

Sum 8 356 361  

Udekket  0 

Ubrukte midler knyttet til investeringer på gravplass er avsatt på bundet investeringsfond. 
 
6. Gravplassvirksomhet 
Tønsberg kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Tønsberg kommune. I den rollen er fellesrådet 
livssynsnøytral og skal sørge for alle innbyggere. I rapporten kommer det fram at det har vært totalt 
405 (347 i gamle Tønsberg i 2019) gravlegginger på gravplassene i 2020. Fordelt på 171 
kistegravlegginger og 234 urnenedsettinger. Søndre Slagen kirkegård er den mest brukte 
gravplassen i kommunen.  
Kremasjonsandelen i 2020 er på 58%. I 2019 var den på 24% i Re kommune og 63% i Tønsberg 
kommune.  
 
I 2020 har fellesrådet fått på plass en egen hjemmeside om gravplassdriften i Tønsberg. Her finner 
leseren informasjon om alle gravplasser i kommunen og man kan søke på gravlagt å få fram et kart 
som viser hvor på kirkegården vedkommende er gravlagt. Her finner man lover, lokal forskrift og 
priser. Et meget nyttig verktøy som er utviklet av Per Astrup Andreassen sammen med Kirkepartner 
AS. 
  
7. Eiendomsforvaltning 
Vi har 14 kirkebygg, 5 kapell, 13 gravplasser med diverse driftsbygninger og garasjer og 2 rene 
administrasjonsbygg. Totalt 34 anlegg/ objekter som krever mye både økonomisk og bruk av tid. 
Fellesrådet har to erfarne ledere som følger opp disse. Dette er ansatte som har vært lenge i 
fellesrådet og som kjenner byggene og anleggene veldig godt. I sammenslåingen av de to 
fellesrådene har tidligere kirkeverge i Re, Per Astrup Andreassen fulgt opp de 5 kirkebyggene i gamle 
Re kommune. Særlig har han brukt tid på Vivestad kirke i 2020. 
 
 7.1 Arbeider på bygg i 2020 
  
Prosjekter 2020 
Investering 

Bygg PROSJ/BESKRIVELSE 

Husøy kirke 
 
 

Omlegging av Skifertak, sydsiden. Undertak, slisser, lekter, beslag, takrenner, 
nedløp og skiferstein er byttet og festet etter dagens krav. Bort imot 50% av 
skifersteinen på sydsiden er gjenbrukt etter krav fra riksantikvaren. 
Kledningen på gavl mot øst er byttet, samt vindski og israft. 

Domkirken Ny flombelysning med LED armaturer. Kablingen i bakken er ikke byttet, kravene 
fra Niku/riksantikvaren ble for kostbare og uforutsigbare for våre budsjetter. 
Tilstanden på kablene ble målt som tilfredsstillende, vi valgte å gjennomføre 
utskifting av lamper uten å berøre fredet grunn. Strømforbruket på lyskasterne er 
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redusert med ca. 5000 watt. ¾ av de gamle lyskastere. Det ble noen 
hjemmebesøk i nabolaget for å imøtekomme blendingsforhold, men prosjektet 
gikk overraskende fint med tanke på mange naboer og kirkens store vinduer med 
muligheten for refleksjon.  

Vivestad kirke Utskifting av Varmekilder og kabling, strømtavle, inntakskabel, brannalarmanlegg 
og varmestyring cckirke. 

Søndre Slagen 
kirke 

Trappeheis. Det er montert stolheis i trapp fra hovedplan til kjeller. Tilrettelegging 
for rullestolbrukere eller andre behov. Levert av TKS heis 

Vear kirke Nytt kjøkken og oppussing av u etg. Kjellerstuen har fått nye varmekilder og ny 
belysning med dimme funksjon, montert diskret i system himling. Parkett gulvet 
ble slipt og lakkert 4 strøk. Veggene er malt. Nytt kjøkken fra Huseby i Våle er 
montert i tidligere møterom som Sigridløkka barnehage disponerte. 

 
 
Drift 2020 

Bygg PROSJ/BESKRIVELSE 

Vivestad kirke Utbedring av råteskader og utskifting av kledning på tårnets sydside. Maling av 
alle fasader.  

Domkirken Det er utført reparasjon av råteskader på 4 tårnvinduer. Fuktigheten i tårnet gjør 
at vinduene råtner fra innsiden. Tiltak med ventilering utføres i 2021. Ny 
utforming på ventiler i 8 tårnvinduer. 

Domkirken Ny miksepult til lydanlegget i kirken. 

Slagen kirke Byttet til led pærer i alle lysekroner 

Eik kirke Nye ovner i kirkestua med kobling mot eflex varmestyring. (IR Ensama) 
Ny kurs for nok effekt. 

Undrumsdal kirke Ny teppeløper i våpenhus, kirkerom og alterring (betalt av menighetsrådet i 
Undrumsdal) 

Gamle tbg.  
8 kirker 

Oppdatering av branntegninger og tekniske brannverntiltak. Tiltak etter tilsyn 
med brannvesenet. 

Søndre Slagen 
kirke 

Oppgradering av ringeanlegget til kirkeklokkene, ny radiofjernstyring med 
komplett mottaker. 

Vear kirke Maling og reparasjon av gavl vegg mot syd. Pga. fukt i barnehagen. 
Kirken trenger reparasjon og maling av alle fasader. 

Husøy kirke Impregnering av tårnfasadene. Tårnet ble impregnert 2016 og effekten var 
overbevisende god. Kirken holdt seg tørr i alle typer vær. I 2019 registrerte vi at 
tårnfasadene mot syd og øst igjen begynte å trekke vann. I denne 3 årsperioden 
har det vært mye regn og vind som har vasket bort impregneringen raskere enn 
antatt. I 2020 i forbindelse med tak omleggingen valgte vi å reparere noen fuger 
samt impregnere tårnfasadene på nytt med samme produkt men forbedret. 
Det er foreslått en vedlikeholdsplan etter impregneringen i 2020: 

1. 2025: Impregnering av tårnets sydvegg, som er mest utsatt for vær og 
vind. 

2. 2029: Påføring av rens på heletårnet. La dette jobbe seg inn frem til 2030 
3. 2030: Impregnering av tårnets 4 vegger igjen. 

Når nr. 3 er utført, vil det være 5 år til man utbedrer igjen. Da vil punkt 1 

benyttes, deretter punkt 2 og 3 med antall år imellom. 

 

 
7.2 Arbeider 2020 på gravplasser 
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Oversikten vil gi en gjennomgang på noen av de prosjekter og saker som det ble jobbet med på 
gravplassene i Tønsberg 2020.  
I 2020 slo Re og Tønsberg seg sammen og året har blant vært brukt til å samkjøre rutiner som de to 
fellesrådene hadde. Gravplassdriften har nå oppmøteplass for de ansatte i både Våle og Tønsberg. 
Dette gjør at arbeidstakerne selv må ta større del i planlegning av deres arbeidsdag. Det jobbes med 
å finne et fornuftig intervall på teammøter. På grunn av korona har vi ikke fått til så mange fysiske 
teammøter, men samarbeidet har vært bra likevel.  
I Tønsberg var det 5 ansatte tilknyttet gravplassteamet og i Re var de 2 som var tilknyttet på 
gravplass/kirketjener.  
Så per nå er vi 6 i teamet.    
På prosjektsiden er der i 2020 blant andet jobbet med digitale gravkart. Alle gravplassene innen 
Tønsberg kommunen er nå digitalisert og opprettholder SOSI-standarten. (SOSI-formatet er et 
filformat for utveksling av digitale geodata) Og Tønsberg står derfor nå bedre rustet til fremtiden. 
Dette er et verktøy som med tiden, og når vi kan utnytte det til fulle, vil spare oss for en del tidsbruk 
og minimere sjansen for feil ute på gravplassen. Kostnad ble på ca. 500.000, - i 2020.    
Etter sammenslåingen, er der det siste år jobbet intens med skjøtsel av trær og busker på 
gravplassene i det gamle Re. Også utebelysning er der det jobbet en del med i 2020, og dette vil 
fortsette i 2021. Eksempelvis er det i Fon satt opp nye fundamenter og stolper for flombelysningen av 
kirken. Og plantet et nytt tre på sørsiden av kirken til erstatning for et gammelt piletre, som var veldig 
dårlig.     
2020 var også året hvor dreneringsprosjektet på Sem for alvor fikk begynt. De siste planer ble lagt og 
jobben ble sendt i ut på anbud via Doffin. Det ble Martinsen & Duvholt fra Sandefjord som vant 
anbuds konkurransen. Et firma vi har gode erfaringer med fra før, da de har hatt flere oppgaver på 
Tønsbergs gravplasser de siste 10 år. VA Consult bistår med konsulentbistand i prosjektet. Og har 
også hatt jobben med beskrivelsen av prosjektet i forkant. Kostnadsrammen er på ca.10 mill. Men vi 
fikk inn gunstig tilbud på jobben – 3,7 mill. fra entreprenøren. Men i tillegg kommer også omkostninger 
til konsulentbistand, offentlig instanser og eventuelle uforutsette omkostninger. Dette prosjektet blir 
ferdig i 2021.        
 
 
8. Avslutning 
Fellesrådet retter en stor takk til alle ansatte, frivillige og rådsmedlemmer for innsatsen i 2020. Det har 
vært mange krevende tak i forbindelse med nedstengning og gjenåpning av kirkelige aktiviteter. Det 
har også vært krevende å forholde seg til stadig nye smitteverntiltak. Vi er stolt av den jobben ansatte 
i Kirken i Tønsberg har gjort i 2020. Vi håper på bedre tider i 2021.  
 
Tønsberg 8.6.2021 
 
 
 
Petter Holm       Carsten Furuseth  
Leder Tønsberg kirkelige fellesråd     Kirkeverge 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 131 21/00069-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Regnskapsrapport for 1.tertial (januar -april) for Tønsberg kirkelige 
fellesråd 
 
Vedlegg:  
144 Driftsregnskap denne periode og hittil i år mot budsjett og fjorår med totalbudsjett på 
overordnet nivå 
144 Driftsregnskap denne periode og hittil i år mot budsjett og fjorår med totalbudsjett med 
kontodetaljer 
 

Saksframlegg 
Se vedlagte regnskapsrapport for de 4 første måneder. 
Det er skrevet noen merknader på enkelte av postene. Jeg gjentar ikke de her. 
Både driftsinntekter og driftsutgifter er som på samme nivå som i 2020. Vi har brukt litt 
mindre enn budsjettert når det gjelder lønn, noe som bla. Skyldes en vakanse på en 
kantorstilling.  
 
Mindreforbruket er stort, men det skyldes at vi får kommunale bevilgninger hvert kvartal, og  
tildelingen for april gjelder for april, mai og juni. 
 
Det er ingen store negative overraskelser og jeg ber dere derfor om å ta det fremlagte 
regnskapet til etterretning. 
 

Forslag til vedtak 
Den fremlagte tertialrapporten tas til orientering. Det er ikke behov for budsjettjusteringer på 
det nåværende tidspunkt. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 21/21 08.06.2021 
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144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett
Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: Alle

Ansvar: Alle

Aktivitet: Alle

Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

    Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2 153 058 -3 420 942 1 096 771 1 056 287 5 574 000

Inntektene er større i 2021 pga måten festeavgifter 

faktureres på. Vi ligger ca. 1 million over 2020.

    Refusjoner/overføringer * 1 477 991 -1 266 969 1 284 864 193 127 2 744 960

    Statlige tilskudd 230 504 -4 273 996 1 765 528 -1 535 024 4 504 500

    Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 16 178 500 -16 178 500 16 080 500 98 000 32 357 000

    Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 0 -3 500 3 730 -3 730 3 500

    Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 74 935 -510 865 115 937 -41 002 585 800

SUM DRIFTSINNTEKTER 20 114 987 -25 654 773 20 347 330 -232 343 45 769 760

Sum driftsinntekter viser at vi ligger omtrent på samme nivå 

som april 2020.

    Lønn og sosiale utgifter 9 752 280 2 251 088 9 708 709 -43 570 27 989 400

Vi har brukt ca. 34% av budsjett pr. april 2021. Det er ikke 

lønn i juni. Vi ligger litt under budsjett, men det har vært 

vakanser (kantor Slagen) denne våren.

    Kjøp av varer og tjenester 4 429 098 8 838 002 4 410 081 -19 017 13 267 100 Vi ligger på 2020 nivået.

    Refusjoner/overføringer 1 756 687 2 490 273 1 507 712 -248 975 4 246 960 Ligger noe over pga kremasjoner.

    Tilskudd og gaver 40 000 236 300 1 792 -38 208 276 300

SUM DRIFTSUTGIFTER 15 978 065 13 815 663 15 628 295 -349 771 45 779 760 Ligger omtrent på 2020 nivå.

Brutto driftsresultat 4 136 922 -11 839 110 4 719 035 -582 113 -10 000

    Renteinntekter og utbytte 1 994 -148 006 0 -1 994 150 000

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 1 994 -148 006 0 -1 994 150 000

    Avskrivninger 0 -1 819 000 0 0 1 819 000

    Motpost avskrivninger 0 1 819 000 0 0 -1 819 000

Netto driftsresultat 4 138 917 -11 987 116 4 719 035 -580 119 140 000
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Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
    Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0 0 0

    Overført til investeringsregnskapet 0 140 000 0 0 140 000

SUM AVSETNINGER 0 140 000 0 0 140 000

Utregnet mindre-/merforbruk 4 138 917 -11 847 116 4 719 035 -580 119 0

 Hovedgrunnen til det store mindreforbruket er at vi får det 

kommunale tilskuddet hvert kvartal og i april fikk vi tilskudd 

for april, mai og juni.

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger

kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.
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144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett
Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: Alle

Ansvar: Alle

Aktivitet: Alle

Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

36000 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester 7 236 -57 764 10 674 -3 438 65 000 Inntekter kommer senere i 2021

36100 Betaling for deltakere 63 071 -178 929 51 993 11 078 242 000

36150 Purregebyr 2 905 -5 095 2 475 430 8 000

36180 Øredifferanse 0 0 1 -1 0

36200 Annet salg av varer og tjenest 4 097 -4 903 8 964 -4 867 9 000

36210 Kremasjonsavgift egenandel 281 050 -568 950 157 006 124 044 850 000

36290 Billettinntekter 0 -50 000 30 653 -30 653 50 000

36300 Husleieinntekter 38 945 945 38 667 278 38 000 Utleie av tårnrom i Slagen kirke til tårnrom

36310 Festeavgifter 937 944 -1 462 056 73 165 864 779 2 400 000

Festeavgifter faktureres nå månedlig og ikke en gang i året. 

Derfor ligger vi bedre an enn i samme periode i fjor.

36320 Utleie 21 048 -43 952 17 245 3 803 65 000

36500 Kirkegårdstjenester 145 266 -204 734 103 677 41 590 350 000

36510 Gravstell legatavtale 84 730 -452 270 68 251 16 478 537 000

36520 Gravstell årlig avtale 565 966 41 966 534 000 31 966 524 000

36530 Annet avgiftspliktig salg 800 -425 200 0 800 426 000

36630 Salg av maskiner 0 -10 000 0 0 10 000

    Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2 153 058 -3 420 942 1 096 771 1 056 287 5 574 000

Inntektene er større i 2021 pga måten festeavgifter 

faktureres på. Vi ligger ca. 1 million over 2020.

37100 Refusjon av sykepenger 158 943 158 943 426 708 -267 765 0 Ikke budsjettert med sykepengerefusjon i 2021.

37101 Periodisert sykelønn 0 0 -142 100 142 100 0

37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 972 589 -1 312 911 950 430 22 159 2 285 500 Likt som 34290. Påvirker ikke resultatet.

37400 Refusjon fra fellesråd 0 -163 800 25 076 -25 076 163 800

Mest sannsynlig er dette en feil. Vi får ikke refusjon fra 

andre fellesråd. Bør rettes opp i revidert budsjett.
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Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

37500 Refusjon fra menighetsråd 133 183 53 183 0 133 183 80 000

Dette er utgifter som gjelder menighetsrådene som 

Fellesrådet legger ut. Det sendes så fakturaer til rett 

menighetsråd.

37700 Refusjon fra andre 213 276 171 576 24 750 188 526 41 700

Grunnen til at denne inntektsposten er så stor skyldes at en 

kreditnota fra Vestfold krematorium er ført her (146 000).

37800 Interne overføringer (inntekt) 0 -173 960 0 0 173 960

4% av trosopplæringstilskuddene settes av til adm. 

kostnader. Går mot 33800 og påvirker ikke resultatet.

    Refusjoner/overføringer * 1 477 991 -1 266 969 1 284 864 193 127 2 744 960

38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner 230 504 -4 273 996 1 765 528 -1 535 024 4 504 500

Her føres tilskudd til trosopplæringene, tilskudd til 

diakonstillinger osv. 3,2 millioner til trosopplæring i 

menighetene er innkommet i mai og er dermed ikke med i 

denne tertialrapporten.

    Statlige tilskudd 230 504 -4 273 996 1 765 528 -1 535 024 4 504 500

38300 Rammeoverføring fra egen kommune 16 178 500 -16 178 500 16 080 500 98 000 32 357 000 50%  av kommunalt tilskudd er overført.

    Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 16 178 500 -16 178 500 16 080 500 98 000 32 357 000

38500 Tilskudd fra menighetsråd 0 -3 500 3 730 -3 730 3 500

    Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 0 -3 500 3 730 -3 730 3 500

38610 Offer til egen virksomhet 1 918 -37 082 6 115 -4 197 39 000 Gjelder Revetal menighet.

38660 Offer til andre 0 -18 800 1 792 -1 792 18 800 Gjelder Revetal menighet.

38700 Tilskudd/gaver fra andre 15 717 -321 283 36 230 -20 513 337 000 Tilskudd til diakoni (ung sorg), trosopplæring.

38730 Givertjenesten (Revetal) 57 300 -133 700 71 800 -14 500 191 000 Gjelder Revetal menighet.

    Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 74 935 -510 865 115 937 -41 002 585 800

SUM DRIFTSINNTEKTER 20 114 987 -25 654 773 20 347 330 -232 343 45 769 760

Sum driftsinntekter viser at vi ligger omtrent på samme nivå 

som april 2020.

30100 Lønn i faste stillinger 6 510 950 294 604 6 428 223 -82 727 17 443 069

30110 Vakttillegg 113 513 198 937 123 513 10 000 336 450

30180 Påløpne feriepenger 864 307 158 191 850 647 -13 661 2 382 900

30300 Ekstrahjelp 61 106 941 894 193 336 132 230 1 003 000

30400 Overtid 14 945 -14 945 2 263 -12 682 0

30500 Annen lønn 933 -933 933 0 0

30501 Telefon ansatte 25 251 49 416 25 063 -188 76 800

30502 Honorar uten feriepenger 49 500 116 500 49 990 490 166 000
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Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

30540 Motkonto skattepliktig mobilgodtgjørelse 0 -74 667 0 0 -76 800

30590 Motkonto andre godtgjørelser -7 686 -106 544 -10 248 -2 562 -118 577

30800 Godtgjørelse folkevalgte 0 82 000 0 0 82 000

30890 Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn 0 0 -135 484 -135 484 0

30900 Pensjoner 923 693 70 220 947 009 23 315 2 981 740

30901 Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel) -293 293 0 293 0

30920 Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring innberettet 0 114 230 55 267 55 267 118 577

30921 Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring faktura 0 126 975 0 0 126 975

30990 Arbeidsgiveravgift 1 074 192 272 614 1 058 256 -15 936 3 131 277

30992 Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger 121 867 22 305 119 941 -1 926 335 989

    Lønn og sosiale utgifter 9 752 280 2 251 088 9 708 709 -43 570 27 989 400

Vi har brukt ca. 34% av budsjett pr. april 2021. Det er ikke 

lønn i juni. Vi ligger litt under budsjett, men det har vært 

vakanser (kantor Slagen) denne våren.

31000 Kontorrekvisita 13 819 42 681 23 149 9 331 56 500

31030 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 11 703 45 697 10 418 -1 285 57 400

31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester 0 3 000 0 0 3 000

31150 Matvarer 24 880 68 120 44 464 19 584 93 000

Mindre aktiviteter knyttet til Ung sog og 

trosopplæringstiltak.

31198 Tap på krav/fordring 4 987 2 013 7 020 2 033 7 000

31199 Diverse utgifter 2 304 1 532 774 33 995 31 691 1 535 078

Mindre aktiviteter knyttet til Ung sog og 

trosopplæringstiltak.

31200 Forbruksmateriell 24 231 142 869 47 047 22 816 167 100 Se merknad over.

31210 Blomster 28 844 214 956 28 686 -158 243 800

31215 Materiell gravestell, avg.pl 33 302 146 698 62 384 29 082 180 000

31230 Levende lys 6 999 9 001 2 016 -4 983 16 000

31240 Nattverdsmateriell 0 24 600 6 891 6 891 24 600

31250 Dåpsmateriell 0 4 800 0 0 4 800

31260 Arrangementer -14 632 76 132 57 602 72 234 61 500 Gjelder trosopplæringstiltak

31270 Velferdstiltak/gaver 1 730 83 270 0 -1 730 85 000 Lite velferdstiltak pga korona

31280 Arbeidstøy 35 219 14 281 2 283 -32 935 49 500

31295 Gaver 0 3 000 0 0 3 000

31300 Porto 24 890 75 810 45 210 20 321 100 700

31310 Betalingsformidling 19 087 9 313 8 203 -10 884 28 400

Side 3 av 6



21/21 Regnskapsrapport for 1.tertial (januar -april) for Tønsberg kirkelige fellesråd - 21/00069-4 Regnskapsrapport for 1.tertial (januar -april) for Tønsberg kirkelige fellesråd : 144 Driftsregnskap denne periode og hittil i år mot budsjett og fjorår med totalbudsjett med kontodetaljer

Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

31320 Telefonutgifter 36 224 65 376 30 134 -6 090 101 600

31330 Linjeleie 55 216 109 784 51 153 -4 063 165 000

31340 EDB-utgifter 254 422 -235 322 0 -254 422 19 100

Bør justere budsjett. Dette er betaling for varmestyring i 

kirker, programmene TID og Medarbeideren til Vitec 

Agrando. Gjelder hele 2021.

31400 Annonser 86 549 116 351 73 522 -13 027 202 900

31410 Trykking og kopiering 10 727 -4 227 3 300 -7 427 6 500

31500 Kurs og opplæring 34 068 95 932 71 710 37 642 130 000 Lite kurs pga korona

31510 Kurs og oppholdsutgifter 0 18 000 2 946 2 946 18 000

31600 Skyss og kostgodtgjørelse 17 162 72 360 26 412 9 250 89 522

31601 Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA 4 089 13 811 6 000 1 910 17 900

31710 Vedlikehold transportmidler 30 031 114 969 64 576 34 545 145 000

31720 Drivstoff biler og maskiner 48 282 141 718 53 017 4 735 190 000

31730 Avgifter biler og maskiner 2 079 -479 405 -1 674 1 600

31740 Forsikring biler og maskiner 41 941 74 859 111 150 69 209 116 800

31760 Transportutgifter 0 1 000 992 992 1 000

31770 Reiseutgifter 446 31 554 13 402 12 956 32 000

31800 Strømutgifter 575 565 524 435 468 008 -107 557 1 100 000

Pga kaldere januar, februra, mars ligger vi 100 000 over i 

forhold til samme periode i fjor.

31850 Forsikring bygninger 162 145 280 855 160 382 -1 763 443 000

31870 Alarmutgifter 139 734 -21 734 104 314 -35 420 118 000

31900 Husleie 286 272 328 728 282 494 -3 778 615 000

31920 Festeavgifter 0 25 000 0 0 25 000

31950 Kommunale avgifter 110 339 256 661 166 977 56 638 367 000

31960 Innfordringsutgifter 0 1 500 0 0 1 500

31970 Kopieringsgebyrer 0 103 000 0 0 103 000

31980 Kontingenter 32 777 207 123 30 463 -2 314 239 900

31990 EDB-lisenser 341 766 543 234 369 871 28 106 885 000

32000 Inventar og utstyr 284 718 213 482 310 348 25 630 498 200

32010 Teknisk utstyr 30 929 -18 429 1 351 -29 578 12 500

Pga en del ødelagte PCer har det vært behov for å kjøpe inn 

nye.

32020 Verktøy og redskaper 7 236 78 764 18 203 10 967 86 000

32030 Materiale plantekasser 7 650 -6 650 0 -7 650 1 000
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Total Merknader

Differanse 2019 opprinnelig

Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

32210 Leieavtale server og datautstyr 63 200 80 300 75 900 12 700 143 500

32250 Kjøp av maskiner 0 87 000 13 168 13 168 87 000

32300 Vedlikehold kjøpte tjenester 704 726 1 824 274 487 596 -217 130 2 529 000

I 2021 har kommunen faktuert oss for brøyting og strøing av 

kirkebygg og gravplasser. Dette er grunnen til at 2021 

utgiften er større enn 2020 utgiften. 

32310 Vedlikehold maskiner 120 885 89 115 94 865 -26 020 210 000

32400 Serviceavtaler og reparasjoner 168 232 170 268 129 477 -38 755 338 500

32500 Materialer til vedlikehold 54 926 247 774 155 944 101 017 302 700

32600 Renhold 0 12 000 0 0 12 000

32700 Konsulenttjenester 149 610 76 391 267 587 117 977 226 000 Ekstra utgifter for strømming, lage digitale gudstjenester.

32705 Regnskaps- og revisjonshonorar 349 794 620 206 385 048 35 253 970 000

    Kjøp av varer og tjenester 4 429 098 8 838 002 4 410 081 -19 017 13 267 100 Vi ligger på 2020 nivået.

33500 Refusjon til menighetsråd 28 611 -28 611 2 882 -25 729 0

Det er overført 25 000 til Våle menighetsråd som var støtte i 

2020 til Våle kirkekor. Dette ble glemt i 2020, derfor er det 

ført i 2021 regnskapet.

33700 Refusjon til andre 755 487 1 037 513 554 400 -201 087 1 793 000 Betaling for kremasjoner.

33800 Interne overføringer (kostnad) 0 173 960 0 0 173 960 Se 37800. Påvirker ikke resultatet.

34280 Innførselsmerverdiavgift høy sats - debet 0 0 1 800 1 800 0

34281 Innførselsmerverdiavgift høy sats - motkonto 0 0 -1 800 -1 800 0

34290 MVAkomp utenfor mva-loven, dr.regnsk. 972 589 1 307 411 950 430 -22 159 2 280 000

    Refusjoner/overføringer 1 756 687 2 490 273 1 507 712 -248 975 4 246 960 Ligger noe over pga kremasjoner.

34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd 0 255 000 0 0 255 000 Er overført i mai/ juni og er ikke med i denne rapporten.

34660 Offer sendt andre 0 18 800 1 792 1 792 18 800

34700 Tilskudd/gaver til andre 40 000 -37 500 0 -40 000 2 500

Tilskudd fra Tønsberg kirkelige fellesråd til Haugar 

barnehage. I forb. med at Haugar barnehage ble overført til 

Tønsbergkirkenes barnehager AS skulle fellesrådet bidra 

med 40 000 i året til og med 2022.

    Tilskudd og gaver 40 000 236 300 1 792 -38 208 276 300

SUM DRIFTSUTGIFTER 15 978 065 13 815 663 15 628 295 -349 771 45 779 760 Ligger omtrent på 2020 nivå.

Brutto driftsresultat 4 136 922 -11 839 110 4 719 035 -582 113 -10 000
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Periode: 202101 - 202104 Regnskap

i forh. til total 

budsjett I fjor Differanse budsjett

Denne perioden

39000 Renteinntekter 1 994 -148 006 0 -1 994 150 000

    Renteinntekter og utbytte 1 994 -148 006 0 -1 994 150 000

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 1 994 -148 006 0 -1 994 150 000

35900 Avskrivninger 0 -1 819 000 0 0 1 819 000

    Avskrivninger 0 -1 819 000 0 0 1 819 000

39900 Motpost avskrivninger 0 1 819 000 0 0 -1 819 000

    Motpost avskrivninger 0 1 819 000 0 0 -1 819 000

Netto driftsresultat 4 138 917 -11 987 116 4 719 035 -580 119 140 000

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
39400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0

    Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0 0 0

35700 Overføring til investeringsregnskapet 0 140 000 0 0 140 000

    Overført til investeringsregnskapet 0 140 000 0 0 140 000

SUM AVSETNINGER 0 140 000 0 0 140 000

Utregnet mindre-/merforbruk 4 138 917 -11 847 116 4 719 035 -580 119 0

 Hovedgrunnen til det store mindreforbruket er at vi får det 

kommunale tilskuddet hvert kvartal og i april fikk vi tilskudd 

for april, mai og juni.

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger

kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 131 21/00069-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Disponering av mindreforbruk 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Regnskapsåret 2020 ble avsluttet med et mindreforbruk på kr. 952 969,-. Øremerkede 
midler til trosopplæringen i Re menighetene, Tønsberg Domkirke menighet, Søndre Slagen 
menighet, Slagen menighet og Sem menigheten er satt av på bundet driftsfond. Dette er 
midler de skal bruke i 2021. 
Videre er mindreforbruk for Revetal menighet og Klingende kirkelandskap avsatt på bundet 
driftsfond.  
I forslag til vedtak foreslår jeg at hele mindreforbruket settes av på disposisjonsfond 
fellesrådet (5560504). Dette fondet ble kraftig redusert i 2020 (1 134 294) pga merforbruk 
2019. Vi har behov for å bygge dette fondet opp slik at vi har mulighet til å dekke ufortsette 
utgifter. 
 

Forslag til vedtak 
Mindreforbruket 2020 på kr. 952 969,- settes av på Disposisjonsfond fellesrådet (5560504). 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 22/21 08.06.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 011 21/00094-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Høring om regler om ordning for felles menighetsråd for flere sokn - fra 
Kirkerådet 
 
Vedlegg:  
invitasjon til høring om felles menighetsråd - frist 1.september 2021 
 

Saksframlegg 
Regler om ordning for felles menighetsråd for flere sokn  

I en 15-årsperiode fra 2004 til 2019 har 155 sokn deltatt i forsøk med felles 
menighetsråd, totalt 66 forsøk. 

Kirkemøtet vedtok i 2019 felles menighetsråd for flere sokn som fast ordning regulert 
i kirkeordningen. Dette er en særordning som forutsetter et frivillig samarbeid mellom 
flere sokn ved deres menighetsråd. De aktuelle sokn som er omfattet av en slik 
organisering må være i én og samme kommune. 

Kirkemøtet har også presisert at et felles menighetsråd skal ha den samme 
myndigheten som ellers er lagt til menighetsrådet og at det skal etableres en 
godkjenningsordning med bispedømmerådet som godkjenningsinstans. 

Kirkemøtet skal gi nærmere bestemmelser for ordningen. Høringen her omhandler 
disse bestemmelsene. De omfatter særlig etableringen, det felles menighetsråds 
sammensetning og ordningen for valg til det, sammensetningen av kirkelig fellesråd 
og hvordan et sokn kan gå ut av samarbeidet. 

 Invitasjon til høring om felles menighetsråd 
 Felles menighetsråd høringsnotat 

Høringsfristen er 1. september, høringssvarene sendes elektronisk 
til post.kirkeradet@kirken.no 

 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd avgir følgende høringssvar: 
Subsidiært forslag til vedtak. Tønsberg kirkelige fellesråd avgir ikke høringssvar på denne 
høringen. 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 23/21 08.06.2021 
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Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 121 21/00121-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Salg av aksjer i Mentor Medier 
 
Vedlegg:  
Sluttseddel - Mentor Medier AS - Re og Tønsberg Kirke 
 

Saksframlegg 
Tønsberg kirkelige fellesråd og Re kirkelige fellesråd har lenge sittet på en aksjepost i 
Mentor Medier AS. Dette er selskapet som blant annet eier avishuset Vårt Land. Grunnen til 
at disse aksjene i sin tid ble kjøpt var at Vårt Land var i økonomiske vanskeligheter. Mange 
menigheter og kristelige organisasjoner kjøpte da aksjer i Mentor Medier AS. Vi har ikke hatt 
noen aktivt forhold til disse aksjene, da de ligger utenfor vår kjerne virksomhet. 
Vi har fått tilbud om å selge aksjene. Vi har fått denne mailen fra Strax Capital. 
 
Som avtalt på telefon sender jeg et bud på alle dine aksjer per post så kan dere se på det i ro og mak, 
eventuelt med familie eller finansiell rådgiver, og se hva som er best for deres del. Budet ligger, som 
avtalt, vedlagt i form av sluttseddel med antall aksjer, kurs og totalsum. Dersom dette skulle være av 
interesse, kan du benytte følgende fremgangsmåte for å gjennomføre transaksjonen: 
 
Det du må gjøre for at transaksjonen skal kunne gjennomføres er: 

➢ Fylle inn opplysningene under ”selger” 

➢ Signere nederst med navn og dato (håndskrift) 

➢ Sende per email til erik@staxcapital.com (ta bilde i godt lys med telefon eller benytt scanner) eller 

sende per post til: 
Stax Capital AS 
Bogstadveien 27b 
0355 Oslo 
 
Når sluttseddelen er signert, ordner vi det formelle og dere vil motta pengene inn på oppgitt 
kontonummer innen 14 dager etter transaksjonen er fullført iht sluttseddelen. 
 
Kursen som er oppgitt er netto, noe som betyr at dere sitter igjen med hele salgssummen. Det 
foreligger ingen kurtasje eller skjulte kostnader. Hvis du har noen som helst spørsmål angående 
prosedyren med sluttseddelen, prissetting av aksjene eller noe annet er jeg tilgjengelig på telefon.  
 
I dag er denne aksjeposten verdsatt til 7 299,- i balansen (5217005). 

 
I vedlegget ser dere at vi nå eier 800 aksjer og de tilbyr oss 15 kr. Per. Aksje. Totalt kr. 12 
00. Jeg tenker at dette er en opprydding som er grei å ta nå som noen tilbyr seg å kjøpe 
aksjene. Derfor foreslår jeg at Tønsberg kirkelige fellesråd selger aksjene i henhold til 
sluttseddelen. 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 24/21 08.06.2021 
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Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd selger 800 aksjer i Mentor Medier (tidligere eid av gamle 
Tønsberg kirkelige fellesråd og Re kirkelige fellesråd) til Stax Capital for kr. 15 pr. aksje slik 
det fremkommer i vedlagte sluttseddel. 
 
 

Forslag til vedtak 
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SLUTTSEDDEL 

 

Følgende avtale ble inngått mellom partene heretter kalt kjøper og heretter kalt selger: 
Opplysninger om ordren: 

Selskap / Aksje: Mentor Medier AS 

Org.nr: 980111741 

Antall aksjer: 800 

Kurs1: 15 Nok per aksje 

Total handelssum²: 12 000 Nok 

Opplysninger om selger (må fylles ut av deg):  

Navn / selskap:  

Person nr. / org.nr.:  

Adresse:  

Postnr. / poststed:  

Kontofører:  

VPS-kontonummer:  

Bank kontonummer for oppgjør:  

Opplysninger om kjøper: 

Navn / Selskap: Stax Capital AS 

Person nr. / Org.nr.: 918574085  

Adresse: Bogstadveien 27b 

Postnr. / Poststed: 0355 Oslo 

Kontofører: DNB 

VPS-kontonummer: 0791 0032 8636 

Referanse hos Stax Capital AS: Gaute Karlsen Spilde 

E-post: spilde@staxcapital.com 

 
Oppgjør: Denne avtalen regnes kun som gyldig ved signering av både kjøper og selger. Avtalen regnes videre som ugyldig 

dersom antall aksjer multiplisert med oppgitt kurs1 ikke gjenspeiler korrekt handelssum². Oppgjør gjennomføres ved at 

kjøper instruerer selgers VPS kontofører om overføring av avtalt antall aksjer innen 14 dager etter at kjøper har mottatt 
sluttseddelen signert i retur fra selger. Kjøper overfører videre handelssummen til selgers bankkonto innen 14 dager fra 
aksjene er overført til kjøpers VPS. Iht. gjeldende regelverk (GDPR) aksepterer selger at denne avtalen og dens innhold 
brukes til formål om aksjeoverføring, derav innsending til oppgitt kontofører, og deretter arkivering, digitalt og fysisk, for 
regnskapsmessige formål i den tid gjeldende norske regelverk plikter Stax Capital AS å bevare slik informasjon. Selger 
opplyses om retten til å klage til Datatilsynet dersom selger anser behandlingen av personopplysninger som feil.  
 
Utbytte: Utbytte og/eller kapitalnedsettelse som ikke er forfalt per dato for denne avtalen, tilfaller kjøper, jf. kjøpsloven 
§80. 
Ved signering av denne avtalen vil ethvert utbytte og/eller kapitalnedsettelse som skjer etter datoen for utsendelse av 
dette budet tilfalle kjøper.  
 

Sted __________________________________________ / Dato ________________ 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Signatur selger       Signatur kjøper 
 
______________________________   ______________________________ 
Med blokkbokstaver      Med blokkbokstaver 
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EKSEMPEL PÅ SLUTTSEDDEL 

 

Følgende avtale ble inngått mellom partene heretter kalt kjøper og heretter kalt selger: 
Opplysninger om ordren: 

Selskap / Aksje: Selskap X AS 

Org.nr: 999 999 999 

Antall aksjer: 10 
Kurs1: 100 Nok per aksje 

Total handelssum²: 1000 Nok 
Opplysninger om selger (må fylles ut av deg):  

Navn / selskap: Ola Nordmann 

Person nr. / org.nr.: 010150 12345 (Fødsels- og personnr.) 

Adresse: Ola Nordmannsvei 1 

Postnr. / poststed: 1010 Oslo 

Kontofører: 
(Navnet på den banken som holder dine aksjer. Ring eventuelt 
Verdipapirsentralen på tlf: 22635300 for informasjon om dette) 

VPS-kontonummer: 
(Kontonummeret på den kontoen aksjene befinner seg i. Din 
kontofører (se ovenfor) vil kunne informere om dette) 

Bank kontonummer for oppgjør: (Kontonummeret du ønsker at vi overfører handelssummen til) 

Opplysninger om kjøper: 

Navn / Selskap: Stax Capital AS 
Person nr. / Org.nr.: 918574085  
Adresse: Bogstadveien 27b 
Postnr. / Poststed: 0355 Oslo 

Kontofører: DNB 

VPS-kontonummer: 0791 0032 8636 

Referanse hos Stax Capital AS: Gaute Karlsen Spilde 

E-post: spilde@staxcapital.com 
 
Oppgjør: Denne avtalen regnes kun som gyldig ved signering av både kjøper og selger. Avtalen regnes videre som ugyldig 

dersom antall aksjer multiplisert med oppgitt kurs1 ikke gjenspeiler korrekt handelssum². Oppgjør gjennomføres ved at 
kjøper instruerer selgers VPS kontofører om overføring av avtalt antall aksjer innen 14 dager etter at kjøper har mottatt 
sluttseddelen signert i retur fra selger. Kjøper overfører videre handelssummen til selgers bankkonto innen 14 dager fra 
aksjene er overført til kjøpers VPS. Iht. gjeldende regelverk (GDPR) aksepterer selger at denne avtalen og dens innhold 
brukes til formål om aksjeoverføring, derav innsending til oppgitt kontofører, og deretter arkivering, digitalt og fysisk, for 
regnskapsmessige formål i den tid gjeldende norske regelverk plikter Stax Capital AS å bevare slik informasjon. Selger 
opplyses om retten til å klage til Datatilsynet dersom selger anser behandlingen av personopplysninger som feil.  
 
Utbytte: Utbytte og/eller kapitalnedsettelse som ikke er forfalt per dato for denne avtalen, tilfaller kjøper, jf. kjøpsloven 
§80. 
Ved signering av denne avtalen vil ethvert utbytte og/eller kapitalnedsettelse som skjer etter datoen for utsendelse av 
dette budet tilfalle kjøper.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 153 21/00056-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Søknad fra Stiftelsen Gamle Tønsberg bidrag til bygging av en 
bronsemodell av Peterskirken. 
 
Vedlegg:  
stiftelsen søknad Kirkelige Fellesråd. Peterskirken 
 

Saksframlegg 
Fra Stiftelsen Gamle Tønsberg har vi fått en søknad om bidrag til bygging av en 
bronsemodell av Peterskirken. 
Fra søknaden: 

Stiftelsen Gamle Tønsberg søker Tønsberg Kirkelige Fellesråd om et bidrag til 
bygging av en bronsemodell av Peterskirken. 
Vi søker om kr. 25.000.-  
Modellen skal stå i området Øvre Langgate/Møllergaten der kirken en gang lå. 
Vi har søkt Tønsberg Kommune om tillatelse til å lage modellen og senior forsker og 
arkeolog Jan Brendalsmo er vår fagmann slik at modellen blir så identisk som mulig 
med den opprinnelige kirken. Modellmaker Ingar Mauseth lager modellen.  Olsen 
Nauens Klokkestøperi tar seg av å støpe modellen. 
 De totale kostnadene for modellen vil ligge på noe i overkant av kr. 300.000.- 
 
Gamle Tønsberg kirkelige fellesråd har tidligere bidratt med tilsvarende beløp til 
tilsvarende modeller. 
 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å gi 25 000,- til denne bronsemodellen av Peterskirken. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 25/21 08.06.2021 
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Til; 

Tønsberg Kirkelige Fellesråd  

v/ Kirkeverge Carsten Furuseth      

cf787@kirken.no          

Fra 

Stiftelsen Gamle Tønsberg 

      Stiftet 1968. 

Org. Nummer: 975.531.740 

Revisor: Tom Christoffersen AS 

      Regnskap: Tønsberg regnskapskontor 

      Konto DNB. 2420.25.46931 

E-post: per.brun@outlook.com   

 

STYRET. 

Styreleder: Per Rosenblad Brun. Nestleder: Jahn Henrik Jansen. 

Styremedlemmer: Eva S. Torkildsen. Oddvar Bruun. Odd Ø. Meyer. Tor Inge Moseid, Jens Kaurin. 

Aksel Haraldsen som er oppnevnt av bystyret. 

Vararepresentanter: Torgeir Bettum, Thorvald Bernhard, Stein Unneberg, Kirsten Wroldsen, Ellen 

Asplin, Bjørn Abrahamsen, Arne Solhaug og Jon Åsheim som er oppnevnt av bystyret. 
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§2. 

Stiftelsens formål er å medvirke til å bevare bymiljøer, bygninger og steder av 

kulturhistorisk verdi i Tønsberg. Stiftelsen skal ta aktiv del i praktiske oppgaver som kan 

bidra til å fremme byens kulturhistorie.  Stiftelsen kan gi påskjønnelse til eierne av gamle 

bygninger eller eiendommer. Stiftelsen skal også bidra til å vedlikeholde ruiner av 

Tunsberghus og Slottsfjelltårnet. Styret kan knytte til seg fagmiljøer /fagpersoner ved 

behov. 

 

Stiftelsen Gamle Tønsberg ble etablert i 1968. Den kom til efter at medlemmer av Tønsbergs 

Arbeiderforening ønsket en stiftelse til å bidra til å ta vare på byen og fremme historisk kunnskap om 

byen. Stiftelsens første leder var Høyesterettsadvokat Josef Haraldsen.  

Stiftelsen Gamle Tønsberg har følgende aktiviteter. 

 Bevaringsprisen som deles ut hvert år. Den gis til Kystkultursenteret i 2021. 

 Blå infoskilt som adekvate eiendommer/bygninger, kan søke om å få. 

 Modeller av middelalderkirker (5 stk. laget og plassert ut). Følgende prosjekt er på  

planleggingsstadiet: Kaldnes fergen, Teglkastellet, Bredestuen, Prins Christians Batteri, 

Peterskirken (søknad sendt kommunen).  

 Hefter om historiske objekt i Tønsberg. 15 hefter et laget og det arbeides med en bok om  

Slottsfjellet, byens gamle hospitaler og byens mange branner. 

 Film. Vi har laget en rekke filmer om historiske objekt, avduking av modeller og 

bevaringsprisene.  

 Stiftelsen deltar i diskusjonsmøter og informasjonsmøter. 

 

 

Fra 2021 vil Stiftelsen Gamle Tønsberg holde sine styremøter, årsmøter og andre møter på 

Slottsfjellmuseet.    

Stiftelsen har inntekter fra medlemskontingent kr. 250.- per medlem. Kr. 1.600 fra 

Grasrotandelen. På grunn av bankes lave renter er inntektene her svært små.  

Styrets medlemmer og vararepresentanter jobber alle uten godtgjørelse.  

Vi søker om bidrag til hvert enkelt prosjekt før igangsettelse, men har kostnader til 

regnskapsførsel og revisorkostnader, avgift til stiftelsestilsynet, leie av møtelokaler og 

utgifter til blant annet infoskilt og bevaringsprisen.       

 Stiftelsen gir en sten med 19 historiske hendinger som gave til Tønsberg Kommune i 2021. 

 Den avdukes 18. juni ved biblioteket.  

 

 



25/21 Søknad fra Stiftelsen Gamle Tønsberg bidrag til bygging av en bronsemodell av Peterskirken. - 21/00056-1 Søknad fra Stiftelsen Gamle Tønsberg bidrag til bygging av en bronsemodell av Peterskirken. : stiftelsen søknad Kirkelige Fellesråd. Peterskirken

 
 

3 

   

Søknad. 

Stiftelsen Gamle Tønsberg søker Tønsberg Kirkelige Fellesråd om et bidrag til 

bygging av en bronsemodell av Peterskirken. 

Vi søker om kr. 25.000.-  

Modellen skal stå i området Øvre Langgate/Møllergaten der kirken en gang lå. 

Vi har søkt Tønsberg Kommune om tillatelse til å lage modellen og senior 

forsker og arkeolog Jan Brendalsmo er vår fagmann slik at modellen blir så 

identisk som mulig med den opprinnelige kirken. Modellmaker Ingar Mauseth 

lager modellen.  Olsen Nauens Klokkestøperi tar seg av å støpe modellen. 

 De totale kostnadene for modellen vil ligge på noe i overkant av kr. 300.000.- 

   

Med vennlig hilsen 

Stiftelsen Gamle Tønsberg 

Per Rosenblad Brun 

Styrets leder 

 

 Lavranskirken. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Petter Holm 200 21/00122-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Kirkeverge Carsten Furuseth har sagt opp sin stilling 
 
Vedlegg:  
19_00429-1 Tilsettingsreglement vedtatt 9.5.2019. Gjelder fra 1.1.2020 227635_3_0 (3) 
 

Saksframlegg 
31.mai 2021 fikk jeg oppsigelsen fra Carsten Furuseth. Han har fått tilbud om stilling i KA i 
avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning. Tønsberg kirkelige fellesråd må nå sette i 
gang arbeidet med å finne hans etterfølger. Det er viktig at det lages en god prosess rundt 
dette og fellesrådet må bli enige om denne prosessen. 
 
Jeg forslår følgende som vi kan drøfte på møtet: 

1. Vi bør bruke et rekrutteringsfirma til denne prosessen. 
2. Det bør nedsettes et intervjuutvalg som kan bestå av leder, nestleder, domprost og 

avtroppende kirkeverge. 
Det er fellesrådet som tilsetter sin daglige leder. Se pkt. 7.1 i vedlagte 
tilsettingsreglement. 

3. Vedlagt er noen utlysningstekster vi kan snakke om på møtet. 
4. Annonsering bør skje digitalt og blant annet i Vårt Land.  

 
 
 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag, men basert på punktene over kan det bli vedtak her. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 26/21 08.06.2021 
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DEN NORSKE KIRKE  1 av 5 

Tønsberg kirkelige fellesråd Vår dato Vår referanse 

 13.12.2019 19/00429-1 
Vår saksbehandler   
Carsten Furuseth   

 

Tilsettingsreglement 
For nye Tønsberg kirkelige fellesråd gjeldende fra 1.1.2020. 
Vedtatt i sak 010/19 i Tønsberg kirkelige fellesnemnd 9.5.2019 

 

1.0. Opprettelse og inndragning av stillinger 

Kirkevergen har fullmakt til å opprette og inndra stillinger når dette er basert på økonomiplanens forutsetninger 

og fellesrådets vedtatte rammer for årsbudsjettet. 

 

Stillingsendringer forutsettes på forhånd drøftet med berørte arbeidstakerorganisasjoner, jfr. HA § 9-4. 

 

Opprettelse av lokal menighetsstilling må vedtas i menighetsråd og godkjennes av kirkevergen, jfr. KL § 9-3. 

 

Det må underskrives samarbeidsavtale om arbeidsgiveransvaret mellom Tønsberg kirkelige fellesråd og 

menigheten, og alle praktiske forhold til stilling og stillingsbeskrivelse må avklares før utlysning og tilsetting, 

jfr. KA rundskriv 20/99. 

 

2.0. Normering og omgjøring 

Fastsetting av stillingskode og stillingsbetegnelse (normering) foretas av PSU (Partssammensatt utvalg) etter at 

berørte tillitsvalgte har uttalt seg.  

Endring av stillingskode og stillingsbetegnelse på ledig stilling (omgjøring), samt endring av kvalifikasjonskrav, 

avgjøres av PSU etter at berørte tillitsvalgte har uttalt seg. Omgjøring av besatt stilling avgjøres av PSU etter at 

berørte tillitsvalgte har uttalt seg. 

 

I stillinger med krav til tjenesteordninger som er vedtatt av Kirkemøtet, må dette tas hensyn til. 

 

3.0. Utlysning av stillinger 

 

3.1.Vurdering av ledige stillinger 

Kirkevergen vurderer om ledig stilling skal opprettholdes eller omgjøres. Opprettholdes stillingen, må det 

vurderes om den skal lyses ut eller besettes på annen måte. Ved ledighet i stilling skal det i prioritert rekkefølge 

først vurderes om stillingen skal besettes av overtallige, yrkeshemmede eller av arbeidstakere som ønsker å 

utvide sin stilling, jfr. pkt. 5 og HTA §14.5.  

Det skal også vurderes om deltidsansatte skal gis utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, jfr. 

Hovedtariffavtalen § 2.3. 

Skal stillingen lyses ut, vurderes kvalifikasjonskrav og utlysningstekst, jfr. HTA § 9-3. 

 

3.2. Utlysingsinstans 

Kirkevergen foretar utlysing av ledige stillinger. Utlysningstekst legges fram for berørte parter, jfr. pkt. 6.2 

 

3.3.Utlysingsmåte 

Ledige stillinger skal vanligvis utlyses offentlig. Dersom særlige forhold tilsier det, kan kirkevergen bestemme 

at utlysing skal skje internt. Alle ansatte skal informeres om ledige stillinger i Tønsberg kirkelige fellesråd 

gjennom e-post med visning til hjemmeside, jfr. AML § 14-1. Ved internutlysning skal stillingsannonsen sendes 

på e-post til nærmeste leder som videreformidler informasjonen til alle ansatte i enheten, jfr. AML §14-2. 

For deltidsansatte gjelder også Hovedtariffavtalen kap.1 § 2.3 annet ledd om intern utlysning. 

Kirkevergen kan i spesielle tilfeller bestemme at stilling skal besettes uten utlysing, se pkt. 4.0. 

Midlertidige stillinger kan besettes uten utlysing i de tilfeller arbeidet ikke varer utover 12 måneder. 

Vikarer og andre midlertidige tilsatte i hht. Arbeidsmiljøloven § 14-9, kan søke internt utlyste stillinger. Det er 

en forutsetning at de er tilsatt ved utlysningstidspunktet. 
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3.4. Utlysingens innhold 

Fullstendig utlysningstekst skal inneholde dekkende informasjon om stillingsbetegnelse, stillingens arbeids- og 

ansvarsområde, krav til kvalifikasjoner (teoretisk utdannelse, arbeidserfaring, samt skikkethet for stillingen), 

eventuelle spesielle krav til stillingsinnehaverens egnethet og samarbeidsevne, lønns- og pensjonsvilkår, og at 

ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for fellesrådets arbeidstakere. Det må fremgå av 

utlysingen hvis det kreves helseattest/vandelsattest/politiattest, og/eller at det er krav om autorisasjon/lisens for 

å benytte vernet tittel. Ved utlysning av stillinger skal det i utlysningsteksten opplyses om det kreves 

medlemskap i Den norske kirke, jfr. Kirkeloven § 29. 

For diakoner, kantorer, kateketer og menighetsprester må det opplyses om at gjeldende tjenesteordning og 

kvalifikasjonskrav blir lagt til grunn for stillingen. 

Det må også stå i utlysningen at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å 

ikke bli ført opp på søkerlisten. Jfr. Offentlighetslovens § 25. 2 ledd. 

Annet innhold; Praktiske opplysninger generelt, kontaktperson, hvor og hvordan søknad skal sendes, krav til 

dokumentasjon på kvalifikasjoner mv. 

Søknadsfristen skal som hovedregel være minst 2 uker. Søkere må sende elektronisk søknad. 

 

3.5. Ny utlysing 

Dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, kan stillingen lyses ut på nytt. 

Bestemmelsen om dette tas av kirkevergen så snart som mulig etter søknadsfristens utløp. Berørte tillitsvalgte 

involveres på samme måte som i HA § 9-4 og 9-3. 

Søkerne underrettes om beslutningen, og om hvordan de skal forholde seg til den nye utlysingen. 

Blir det besluttet i løpet av prosessen å stille andre kvalifikasjonskrav av vesentlig betydning enn det som er 

angitt i utlysingen, skal stillingen lyses ut på nytt. 

 

4.0. Ansettelse uten utlysning og konkurranse 

Ansettelse uten utlysing og konkurranse er en unntaksregel. Finner kirkeverge det begrunnet å avvike fra 

hovedregelen om utlysing, forelegges saken for berørte tillitsvalgte til uttalelse, jfr. HA § 9-4. 

Deretter fatter kirkevergen avgjørelse i saken, jfr. pkt 7.2. 

 

5.0.Overføring av arbeidstakere 

Arbeidstakere kan etter fellesrådets behov overføres internt i fellesrådet. Dette gjelder for eksempel: 

 Overtallige 

 Tilrettelegging ved redusert arbeidsevne 

 Psykososialt arbeidsmiljø 

Arbeidstakere kan etter egen søknad overføres til annen passende stilling som forebyggende tiltak mot 

yrkeshemming, eller på grunn av andre særskilte forhold. Saker om overføring behandles i henhold til 

Hovedavtalen § 9-3. 

 

5.1. Overføring internt i Fellesrådet 

Vedtak om overføring internt i fellesrådsområde fattes av kirkevergen etter at berørte tillitsvalgte har fått 

anledning til å uttale seg. 

 

6.0. Prosedyren i ansettelsessaker 

 

6.1. Søkerliste 

Snarest mulig etter søknadsfristens utløp skal det utarbeides søkerliste, jfr. offentlighetsloven § 25 2 ledd. 

Denne er offentlig, og skal inneholde samtlige søkeres navn, alder, adresse og nåværende stilling/arbeidssted. 

Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette og 

arbeidsgiver finner å kunne aksepterer begrunnelsen for ønsket. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan 

innfris, skal søker ha beskjed og gis anledning til å trekke søknaden. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange 

søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har jfr. offentlighetsloven § 25 2 ledd. Utvidet søkerliste 

over samtlige søkere utarbeides tilsvarende. Innhold som ovenfor, men i tillegg oversikt over søkernes 
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utdannelse og praksis. Den utvidete listen er ikke offentlig, men den er tilgjengelig for partene (søkerne) som 

har innsynsrett, Jfr. forvaltningslovsforskriften kapittel 5 om partsinnsyn i saker om tilsetting i offentlig 

forvaltning, samt pkt 8. 

 

6.2 Intervju og innstilling 

En (1) tillitsvalgte fra organisasjonene som organiserer flest innen stillingens yrkesgruppe, skal gis anledning til 

å delta i intervjuet. Dersom det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, innkalles som hovedregel 3 søkere til 

intervju. 

Ved ansettelser etter pkt 7.1 (kirkeverge/ daglig leder) skal en tillitsvalgt fra den arbeidstakerorganisasjonen 

som organiserer flest ansatte få delta i intervjuet.  

Ved intervju skal begge kjønn være representert i intervjupanelet, jfr. AML§ 13-1 (4). Dette gjelder så langt det 

er praktisk mulig. Ved hver tilsetting utpekes det er intervjuutvalg som samles for å komme fram til hvem som 

skal innkalles til intervju. Det samme utvalget innstiller kandidater til stillingen i prioritert rekkefølge. 

Ved tilsetting i menighetsstillinger skal intervju- og innstillingsutvalget bestå av følgende 5 personer: 

 Kirkevergen (eller den som får oppgaven delegert fra kirkevergen) 

 Repr. Fra Fellesrådet som også representerer aktuelt menighetsråd 

 En tillitsvalgt  

 Sokneprest i aktuell stab (jfr. KA rundskriv 07/08) 

 Stabsrådgiver/ avd. leder menighetsstab 

 

Ved tilsetting i øvrige stillinger skal intervju- og innstillingsutvalget bestå av følgende: 

 Kirkevergen (eller den som får oppgaven delegert fra kirkevergen) 

 Repr. Fra Fellesrådet 

 Tillitsvalgt  

 Avd. leder fra en av avdelingene (gravplass, økonomi og administrasjon eller bygg) 

 

6.3 Referanseinnhenting/tilgang til referanseopplysninger 

Kirkevergen innhenter referanser etter intervju. Alle som deltar i intervjupanel i en ansettelsessak, har rett til å 

be om orientering om resultatet av administrasjonens innhenting av referanseopplysninger. 

Stillingssøkeren har rett til å bli orientert om - og uttale seg til referanseopplysninger som kan få avgjørende 

betydning for vedtaket. Dette vil gjelde i situasjoner der helt nye opplysninger fra en eller flere 

referansepersoner kan snu vurderingen av søkeren som kvalifisert for innstilt plass, til ikke å være det. 

 

6.4 Sluttprosedyre 

Når arbeidet med å intervju og innstille kandidater til stillingen er ferdig, skal kirkevergen lage et referat som 

forteller hvem som har tiltrådt utvalget. Videre skal referatet på en saklig måte beskrive prosessen med å finne 

fram til aktuelle søker som er innkalt til intervju, beskrivelse av selve intervjuene og arbeidet med innstillingen. 

Hvis det er uenighet i utvalget og noen har bedt om at tilsettingen behandles i PSU, skal det fremkomme i 

referatet.  Referat skal ikke inneholde taushetsbelagte eller personlige opplysninger. Referatet godkjennes av de 

som har tilhørt intervju- og innstillingsutvalget og sendes til medlemmer i PSU. Referat legges også ved som 

orienteringssak på neste ordinære fellesrådsmøte og arkiveres. 

 

7.0. Ansettelsesmyndighet 

 

7.1. Fellesrådet 

Fellesrådet ansetter kirkeverge. 

 

7.2. Administrativ ansettelse 

Avgjørelsesmyndighet i ansettelsessaker som ikke går inn under pkt 7.1.er delegert til kirkevergen. 

Kirkevergen fatter vedtak i saken når Intervju- og innstillingsutvalget har fattet vedtak. Ved uenighet i 

innstillingen, kan mindretallet kreve at ansettelsen skal behandles i PSU.  

Dersom det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til stillingen, innstilles vanligvis 3 søkere i prioritert 

rekkefølge. 
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7.3. Midlertidig ansettelse 

Med midlertidige ansettelser forstås ansettelser i vikariater, engasjementer og konstitusjoner, jfr. AML § 14-9. 

Kirkevergen ansetter i midlertidige stillinger i inntil 12 måneder. Ansettelser i stillinger utover 12 måneder 

gjøres etter reglementets jfr. pkt 7.2. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at en arbeidstaker som har vært 

midlertidig ansatt sammenhengende i mer enn 3 år regnes som fast ansatt. Dersom grunnlaget for den 

midlertidige ansettelsen hele tiden har vært at arbeidet er av midlertidig karakter vil imidlertid arbeidstaker ikke 

være fast ansatt før etter 4 år.  

 

 

8.0. Innsynsrett i ansettelsessaker 

Enhver kan kreve å gjøre seg kjent med den offentlige søkerlisten til en stilling, jfr. offentlighetsloven § 25. 2 

ledd. Søker til en stilling er i henhold til forvaltningsloven part i saken og har innsynsrett, jfr. 

Forvaltningslovsforskriften kapittel 5 om partsinnsyn i saker om tilsetting i offentlig forvaltning. 

 

Søkernes innsynsrett omfatter: 

 Utvidet søkerliste, § 15 

 Faktiske opplysninger om seg selv, § 16 

 Søknadene fra søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, § 17 

 Hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i, § 19 

 

9.0. Melding om ansettelse 

Kirkevergen sender skriftlig melding om ansettelse, vedlagt arbeidsavtale der det ansees hensiktsmessig, jfr. 

Arbeidsreglementet pkt. 3. Tillitsvalgte skal omgående gis melding om nyansatte innen sitt område, jfr. 

Hovedavtalen § 9-4 e) 

 

10.0. Ansettelsesvilkår 

 

10.1. Generelle vilkår 

Arbeidstakeren ansettes i Tønsberg kirkelige fellesråd - ikke i den enkelte avdeling - på de lønns- og 

arbeidsvilkår som til enhver tid fremgår av lover, reglementer, tariffavtaler og ansettelsesdokumenter. 

Arbeidstakeren må rette seg etter forandringer i sitt ansvars- og arbeidsområde og akseptere overføring fra ett 

arbeidssted til et annet. 

 

10.2. Prøvetid 

I faste og midlertidige stillinger, ansettes arbeidstakeren med en prøvetid på 6 måneder. Ansettelsesmyndigheten 

kan i særlige tilfeller frafalle vilkåret om prøvetid. Ved sammenhengende tjeneste i Tønsberg kirkelige fellesråd 

gjelder kravet om prøvetid kun den første stillingen arbeidstakeren ble fast ansatt i. Ved betydelig endring i 

stillingsinnhold, kan det imidlertid avtales prøvetid også ved overgang til ny stilling internt i fellesrådet. 

I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-3. 

Arbeidsgiver skal i løpet av prøvetiden aktivt følge opp og veilede den nye arbeidstakeren, jfr. 

arbeidsmiljøloven § 15-6. Relevante forhold er: faglig dyktighet, pålitelighet og tilpasning til arbeidet. 

 

Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte 

prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet jfr. arbeidsmiljølovens § 15-6, nr. 4. Forlengelse 

kan bare skje når arbeidstakeren ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette. 

 

 

 

10.3.Pensjonsordning 

For medlemskap i pensjonsordninger gjelder de vedtektene som til enhver tid er fastsatt for KLP eller andre 

aktuelle pensjonsordninger og som fremkommer i HTA for kirkelig tariffområde. 
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10.4. Aldersgrenser og pensjonsalder 

Aldersgrensen er 70 år, eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling dersom 

særaldersgrensen i staten er 65 år eller lavere. En arbeidstaker har som hovedregel rett og plikt til å fratre sin 

stilling ved utgangen av den kalendermåneden vedkommende når aldersgrensen. (Jfr. For øvrig HTA kap. 2, 

pkt. 2.4 vedrørende arbeidstakere med særaldersgrense under 67 år, uten opptjente fulle pensjonsrettigheter). 

 

Dersom fellesrådet har behov for det, kan kirkevergen gjøre avtale med arbeidstakeren om tjeneste for et 

bestemt tidsrom ut over aldersgrensen. Før slik avtale inngås, skal berørte tillitsvalgte ha uttalt seg, jfr. for øvrig 

pensjonsvedtektene. Dersom en arbeidstaker ønsker å slutte før aldersgrensen, plikter vedkommende å gi 

melding om dette senest innen 3 måneder før den fremskutte fratredelsen. 

Senest 6 måneder før en arbeidstaker når pensjonsalderen, forespør kirkevergen arbeidstakeren skriftlig om 

vedkommende ønsker å fratre sin stilling ved oppnådd pensjonsalder. Forespørselen må besvares skriftlig og 

senest 3 måneder før arbeidstakeren når pensjonsalderen. 

Dersom svarfristen ikke overholdes, bortfaller oppsigelsesvernet i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-7. Dette 

skal det gjøres uttrykkelig oppmerksom på i forespørselen. 

 

10.5 Midlertidig ansettelse 

Avtaler om midlertidig arbeid kan bare inngås i de tilfeller som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-9. 

Arbeidsavtaler som inngås for et bestemt tidsrom eller for å få utført et bestemt arbeid, skal være skriftlige og 

inneholde opplysninger om arbeidets art, omfang og at arbeidsforholdet opphører ved tidsrommets utløp, eller 

når det bestemte arbeidet er avsluttet. For vikariater skal det fremgå av arbeidsavtalen hvilken stilling det 

vikarieres for. 

En arbeidstaker som har vært midlertidig tilsatt i mer enn 1 år, har krav på skriftlig varsel om tidspunkt for 

fratredelse senest en måned før fratredelsesdato, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-9 (4) Det skriftlige varselet skal 

leveres til arbeidstakeren personlig, eller sendes rekommandert til vedkommende. Er dette ikke gjort, kan 

fratredelse først kreves en måned etter at skriftlig varsel er gitt arbeidstakeren. For arbeidstaker som har vært 

sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til 

anvendelse, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) 

 

10.6. Arbeidsavtale 

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uansett arbeidsforholdets varighet, jfr. 

arbeidsmiljøloven § 14-5. I arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn en måned, skal arbeidsavtalen 

foreligge snarest mulig, senest en måned etter at arbeidsforholdet er begynt. I arbeidsforhold av kortere varighet 

enn en måned, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtalens innhold fremgår av 

arbeidsmiljøloven § 14-6. 

 

 

11. Varighet 

Dette reglementet gjøres gjelder fra 1.1.2020 til eventuelt revidert eller nytt reglement foreligger 
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Orientering om tilslutningsavtale om felles personvern- og 
informasjonssikkerhetsarbeid i Den norske kirke 
 
Vedlegg:  
20_03084-1 Signering av Tilslutningsavtaler om felles personvern- og informasjonssikkerhe 
881454_481730_0 (2) 
 

Saksframlegg 
Som øverste leder i en virksomhet er du ansvarlig for behandling av 
personopplysninger, også kalt behandlingsansvarlig. Personvernforordningen 
beskriver dette slik: «Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person (…) som 
alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger.» I kirken er dette kirkerådsdirektøren og kirkevergene. 
Hva handler denne avtalen om? 
Lokalkirken har bred kontakt med mennesker gjennom blant annet kirkelige 
handlinger, frivillig arbeid, trosopplæring, ungdomsarbeid og diakoni. I disse 
sammenhengene hentes det inn, lagres og brukes ulike typer personopplysninger. 
Dette kommer i tillegg til den lovbestemte registreringen av medlemskap og kirkelige 
handlinger. For å sikre den registrertes rettigheter, opprettes en felles 
behandlingsavtale mellom Kirkerådet og det enkelte fellesråd / menighetsråd 
i ettsoknskommuner (heretter kun omtalt som fellesråd). 
Målet med avtalen er at alle enheter i Den norske kirke skal settes i stand til 
å etterleve kravene knyttet til vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. 
 

Forslag til vedtak 
Ingen vedtak skal fattes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 27/21 08.06.2021 
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 Til alle fellesråd / menighetsråd i ettsoknskommuner 
 
 
   
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 15.04.2021 Vår ref: 20/03084-1    Deres ref:    

 
 

Signering av tilslutningsavtale om felles personvern- og 
informasjonssikkerhetsarbeid i Den norske kirke 

Hvorfor får du dette brevet?  
Som øverste leder i en virksomhet er du ansvarlig for behandling av 
personopplysninger, også kalt behandlingsansvarlig. Personvernforordningen 
beskriver dette slik: «Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person (…) som 
alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger.» I kirken er dette kirkerådsdirektøren og kirkevergene. 
 

 
Hva handler denne avtalen om?   
 

Lokalkirken har bred kontakt med mennesker gjennom blant annet kirkelige 
handlinger, frivillig arbeid, trosopplæring, ungdomsarbeid og diakoni. I disse 
sammenhengene hentes det inn, lagres og brukes ulike typer personopplysninger. 
Dette kommer i tillegg til den lovbestemte registreringen av medlemskap og kirkelige 
handlinger. For å sikre den registrertes rettigheter, opprettes en felles 
behandlingsavtale mellom Kirkerådet og det enkelte fellesråd / menighetsråd 
i ettsoknskommuner (heretter kun omtalt som fellesråd). 
 

Målet med avtalen er at alle enheter i Den norske kirke skal settes i stand til 
å etterleve kravene knyttet til vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. 
 

Avtalen har ulike elementer som i sum skal sørge for at Den norske kirke får etablert 
et felles personvern- og informasjonssikkerhetsarbeid. 
 

Ved å slutte seg til avtalen forplikter den behandlingsansvarlige seg til å 
følge avtalens bestemmelser og man nyter godt av de tjenester som etableres. 
Eksempler på dette er felles sikkerhetsutvalg, personvernombud, 
informasjonssikkerhetsansvarlig, felles opptreden overfor leverandører og krav til 
disse, felles rutiner, tilgang til veiledningsmateriale og systemstøtte for 
behandlingsprotokoll og avvik. 
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Hvordan blir du tilsluttet avtalen?  
  
Dette skjer ved å signere en avtale som har to deler:   
Del I beskriver styringsmodellen, hvilke tjenester som omfattes og finansiering.  
Del II fastsetter ansvarsfordelingen for medlems- og publikumskontakt i Den norske 
kirke mellom det enkelte fellesråd (her kalt behandlingsansvarlig 1) og Kirkerådet 
(her kalt behandlingsansvarlig 2). 
 

Både del I og del II blir undertegnet ved å signere elektronisk i utsendt epost via 
programmet House of Controll.  
 

 

Bakgrunn   
 

Ny personopplysningslov, som også inneholder EUs generelle personvernforordning 
(GDPR), ble innført 20. juli 2018. Ifølge det nye regelverket skal det jobbes 
forebyggende med vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. Den stiller 
også krav om blant annet behandlingsgrunnlag, protokoll over 
behandlingsaktiviteter, databehandleravtaler, personvernombud og 
avviksrapportering.  
  
KA og Kirkerådet har arbeidet sammen for å få til felles styring, praktisering av 
regelverk og opptreden overfor den registrerte og leverandørene. Kirkerådet sendte i 
mai 2019 et brev til alle landets fellesråd der dette ble beskrevet. En felles styring og 
praksis for alle enheter i Den norske kirke, vil bidra til at alle behandlingsansvarlige 
kan oppfylle kravene om personvern og informasjonssikkerhet. 
 

 

Hva omfattes   
 

Grunnlaget for å lage felles avtaler for personvern og informasjonssikkerhet i Den 
norske kirke er ulikt på forskjellige saksfelt. Derfor er avtalen delt i to. 
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Del I: Overordnet rammeverk og ensidig behandlingsansvar hos det enkelte 
rettssubjekt 
 

Fellesrådet er ensidig behandlingsansvarlig for:  

• Gravplassforvalting. Jf. Gravferdsloven § 3, § 14, med mer. 

• Arbeidsgiverrollen. Det enkelte rettssubjekt har et ensidig ansvar overfor sine 
ansatte og søkere til stillinger. 

 

På disse feltene vil det behandlingsansvarlige rettssubjekt være ansvarlig 
alene. Avtalens del I er et felles rammeverk som beskriver saksfeltet, 
styringsorganer og deres myndighet, tjenester og finansiering. 
 

 

Del II: Den norske kirke som trossamfunn 

Medlemsregisterforskriften § 4 beskriver hvordan behandlingsansvaret både er delt 
og dels overlappende for Den norske kirke ved Kirkerådet og fellesrådet når 
medlemmer og publikum henvender seg til Den norske kirke. 
«Kirkerådet er sentral behandlingsansvarlig for Den norske kirkes medlemsregister 
*) og administrerer registeret. Ansvaret ivaretas av Kirkerådets direktør dersom ikke 
annet er bestemt av Kirkerådet. Kirkelig fellesråd er lokal behandlingsansvarlig for 
opplysninger i medlemsregisteret som registreres for alle sokn i det aktuelle 
fellesrådsområdet. Ansvaret ivaretas av organets daglige leder dersom ikke annet er 
bestemt av kirkelig fellesråd. Sentral og lokal behandlingsansvarlig plikter å sørge for 
at bestemmelsene i denne forskriften og regler gitt i og i medhold av 
personopplysningsloven og personvernforordningen blir fulgt.» 

*) Medlemsregisteret inkluderer også register over kirkelige handlinger. Løsningene som brukes for å 
håndtere kirkelige handlinger og medlemsoppfølging er i dag en kombinasjon av en sentral løsning og 
lokale løsninger som er integrert med den sentrale løsningen. 

 

Gjennom avtalens del II etableres et felles behandlingsansvar i tråd med 
personvernforordningens artikkel 26. Avtalen gjelder for behandling i forbindelse 
med medlems- og publikumskontakt Den norske kirke har, som trossamfunn, ut over 
det som følger av medlemsregisterforskriften. Avtalen skal klargjøre ansvar og roller 
mellom de behandlingsansvarlige og den skal være tilgjengelig for den registrerte. 
 

Del II skal undertegnes av Kirkerådet og det enkelte fellesråd. 
 

 

Hvem følger opp avtalen? 

 

Personvern- og informasjonssikkerhetsarbeidet ledes av et felles sikkerhetsutvalg. 
Det består av representanter fra Kirkerådet, fellesrådene, KA og Kirkepartner. 
Utvalgets representanter og mandat vedtas av digitaliseringsstyret for Den norske 
kirke. Dette består av direktøren i Kirkerådet, kirkevergene i Oslo, Stavanger, 
Bergen og Trondheim, leder av gruppen for de 21 største fellesrådene (G-21) og en 
representant fra Norges kirkevergelag. Alle disse, samt KA har hatt avtalene til 
høring, og støttet modellen. 
 

Kirkerådet vil stå for den videre oppfølgingen av avtalene og er sekretariat for 
sikkerhetsutvalget. 
 

 
 

Document ID:
9e760606-37db-4bd5-9cd2-89cf65b7166b



27/21 Orientering om tilslutningsavtale om felles personvern- og

   

  4 av 4 
   

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ingrid Vad Nilsen   
Direktør Bjarne Neerland 
 Leder sikkerhetsutvalget 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg:  
Tilslutningsavtale Del I  
Tilslutningsavtalen Del II 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00106-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Ny rapport om kvinnelige presters arbeidsmiljø 
Én av tre kvinnelige prester i Den norske kirke har opplevd uønskede 
hendelser basert på sitt kjønn og yrke. Over halvparten som har opplevd 
dette, har ikke meldt fra.  
 
  
 
         
 

Saksframlegg 

Arbeidsplasser med to arbeidsgivere 

Rapporten utfordrer også de kirkelige fellesrådene. På arbeidsplasser med to arbeidsgivere, 
som i Den norske kirke, har begge arbeidsgivere et utvidet ansvar: Begge har medansvar 
også for den andre arbeidsgiverens ansatte. Fellesrådene vil som oftest også være 
hovedarbeidsgiver lokalt med ansvar for å samordne innsats mellom arbeidsgiverne. 

– Det er derfor viktig at biskoper og proster raskt sørger for at de kirkelige fellesråd blir gjort 
kjent med det som kommer fram i denne rapporten og at det skjer en felles drøfting av 
hvordan dette kan følges opp konkret på den enkelte arbeidsplass. Fra KA bistår vi også 
gjerne med råd og veiledning i oppfølgingsarbeidet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs. 

 
Les denne artikkelen fra KA https://www.ka.no/sak/article/1592189 
 
Hele rapporten finner du her: Rapport 
 
Jeg har ikke noen innmeldte saker om at dette er et problem i Tønsberg kirkelige fellesråd, 
men vil gjerne utfordre Marta Botne til å si noe om denne saken. Vi må ha lav terskel for 
slike saker. Viktig å legge til rette slik at kvinnelige ansatte, både prester og andre ansatt i 
fellesrådet raskt kan melde uønskede hendelser. 
 

Forslag til vedtak 
Rapporten tas til etterretning og fellesrådet ber de to arbeidsgiverne ta dette opp i stabene. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 28/21 08.06.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00106-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Driftsorienteringer 
 
Vedlegg:  
Gravplass - notat til FR-møte - 8.6.21 
 

Saksframlegg 
Litt driftsorienteringer 
 
Eiendom: 

 Se vedlagte info fra Bent Hansen om tiltak som er gjort/ gjøres på gravplassene. 
 
Personal: 

 Kantor Slagen er ansatt og starter 15.juni. Nigar Gahramanova er opprinnelig fra 
Aserbajdsjan og er født i 1994. Hun har studert/ jobbet i Norge siden 2013. Hun avla 
sin master eksamen 18.mai. 

 Arnt Frode Strandskogen er tilsatt som kantor i  Søndre Slagen og starter der 
1.september. 
 

 Sykefravær 
 

 Konstituering av ass. Kirkeverge  
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ingen vedtak skal fattes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 29/21 08.06.2021 
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Oppfølgning av investeringstiltak på gravplassene 2021  

 

Sem 

Dreneringsprosjekt på den gamle del av gravplassen  

Et prosjekt som har vært under planlegning siden 2012 nærmer seg den praktiske avslutning.  

På den gamle del av gravplassen er det et problem med mye vann i grunnen som kun langsomt ledes 

bort. Hvilket der i 2008 resultert i at der ble vedtatt 40 års fredningstid på flere av kistefeltene. 

Med de tiltak som er gjort nå kan der forhåpentlig snart åpnes opp for å reduser fredningstiden til de 

lovpålagte 20 år på denne delen av gravplassen igjen.  

Det er i grunnen på dette område at 1/3 av budsjettet 

er brukt.  

Det kan ikke ses på toppen, men her har der vært gravd 

og det er lagt drenering i alle veier. Og styrt boring inn 

på feltet under de gravlagte på området til høyre.   

         

 

 

Drenering også ved kapellet og tilkopling av spillvann til 

det kommunale spillvannsnett i stedet for septiktank.   

 

  

 

 

 

 

4 nye vannposter med samlet søppelhåndtering.   
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Ramnes  

Vannlekkasje i kum/vannpost bak kirken.  

Vannposten bak kirken i Ramnes var best før. Og oppbygningen i varetok ikke sikkerheten til bruker 

av vannposten og i tillegg lekket det store mengder vann ut i grunnen.  

Vannposten er plassert på den del av gravplassen som er på middelalder grunn. Og arbeider må 

derfor overvåkes av NIKU.  

VI slapp å grave på nytt i «urørte masser» og NIKU kunne avslutte deres feltarbeider etter 1.5 time.  

    

 

Før. 

 

Etter.  
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Asfaltdekke på parkeringsplassen i Ramnes  

Her må det dessverre konstateres at ting tar tid.  

Byggesøknad er ennå ikke sendt til kommunen, men landskapsarkitekt jobber målrettede med saken.  

I starten av mai ble der utarbeidet et geoteknisk notat, med vurdering av skredfare. Siden deler av 

parkeringsplassen ligger på områder med kvikkleirer. Denne er positiv til tiltaket og vurderingen er at 

asfaltdekke ikke vil påvirke området stabilitetsforhold.     

 

 

 

Det er på det område som er skraverte med rødt der forkommer kvikkleirer.   
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