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Rudland Larsen (Sem menighetsråd), Anastasi Zannas 
(Undrumsdal menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad 
menighetsråd), Marta Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine 
Næss Askjer (Tønsberg kommune), Carsten Furuseth (Tønsberg 
kirkelige fellesråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Anne Gran Bore (Fon menighetsråd) 
  
Andre: Bent Hansen (avd. leder gravplass), Jorun Borge (leder avd. 

bygg) og Irene Lindhjem Grytnes (avd. leder menighetsstab) 
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Eventuelt 

   
 
Sted, 11.06.2021 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 18/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
Godkjenning av protokoll 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 19/21 
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Forslag til vedtak 
 
Protokollen fra møte 2.3.2021 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Protokollen fra møte 2.3.2021 godkjennes. 
 

 
Saker til behandling 

20/21 Godkjenning av nytt fremlagt regnskap og årsmelding 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte årsregnskap og årsmelding for 2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte årsregnskap og årsmelding for 2020 godkjennes. 
 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 21/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Den fremlagte tertialrapporten tas til orientering. Det er ikke behov for 
budsjettjusteringer på det nåværende tidspunkt. 
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Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

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

 

22/21 Disponering av mindreforbruk 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Mindreforbruket 2020 på kr. 952 969,- settes av på Disposisjonsfond fellesrådet 
(5560504). 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

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

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd avgir følgende høringssvar: 
Subsidiært forslag til vedtak. Tønsberg kirkelige fellesråd avgir ikke høringssvar på 
denne høringen. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd avgir ikke høringssvar på denne høringen. 
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24/21 Salg av aksjer i Mentor Medier 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 24/21 

 
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. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd avviser tilbudet fra Stax Capital om salg av 800 aksjer i 
Mentor Medier AS.  
 
 

 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å gi 25 000,- til denne bronsemodellen av 
Peterskirken. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Domprost Marta Botne orienterte om at Eivind Luthen hadde laget en modell av 
Peterskirken som hadde vært utstilt i en interiørbutikk rett ved der man antar 
Peterskirken har vært. Han har søkt kommunen om å sette den permanent opp.  
Stine Næss Askjer fant fram til saken den gangen den hadde vært behandlet i 
kommunestyret. Kommunestyret hadde avvist søknaden etter at arkeolog Jan 
Brendalsmo hadde uttrykt at modellen var noe kreativ. 
Det er altså to parter som ønsker å lage en modell av Peterskirken.  
Inntil plassering har vært avgjort av kommunen, bør vi utsette avgjørelsen om bidrag 
til den modellen Stiftelsen gamle Tønsberg ønsker å lage. 
 
Votering 
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Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Forespørselen fra Stiftelsen gamle Tønsberg om kr. 25 000,- til en bronsemodell av 
Peterskirken behandles ikke på møte, og saken utsettes inntil det er nærmere avgjort 
i kommunen om hvilken modell som kan plasseres på kommunal grunn. 
 

 

26/21 Kirkeverge Carsten Furuseth har sagt opp sin stilling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag, men basert på punktene over kan det bli vedtak her. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ved ansettelse av kirkeverge gjøres det avtale med Amrop Delphi om bistand. Amrop 
Delphi har omfattende erfaring med ansettelser av ledere i kirken og har 
rammeavtale med KA. 
 
Det nedsettes et intervjuutvalg i fellesrådet. Utvalget består av leder og nestleder i 
fellesrådet, domprost og medlem fra Søndre Slagen menighetsråd. 
 
Fellesrådet delegerer til intervjuutvalget å utforme annonse og bidra i 
ansettelsesprosessen sammen med Amrop Delphi. 
 
Fellesrådet ansetter kirkeverge etter forslag fra intervjuutvalget. 

 
Orienteringssaker 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 27/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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Ingen vedtak skal fattes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen vedtak skal fattes. 
 

 

28/21 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. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 28/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Rapporten tas til etterretning og fellesrådet ber de to arbeidsgiverne ta dette opp i 
stabene. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Domprost Marta Botne gikk gjennom rapporten og understreket viktigheten av at 
dette blir tatt på alvor både lokalt og i Tunsberg Bispedømme. 
 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

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

 

29/21 Driftsorienteringer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021 29/21 
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Forslag til vedtak 
 
Ingen vedtak skal fattes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Leder for byggavdeling, Jorun Borge, var tilsteder og orienterte om prosjekter som er 
i gang og som starter opp. 

• Nye varmeovner i Våle og Ramnes kirker. 

• Nytt tak Husøy kirke 

• Reparasjon av dør Vallø kirke 
 

Leder for gravplassavdelingen, Bent Hansen, var tilstede og orienterte om følgende: 

• Drenering Sem gravplass er ferdig nå. Ble litt forsinket pga mye regn når det 
skulle asfalteres. Det renner allerede mye vann i de nye grøftene noe som 
tyder på at dette har vært vellykket. 

• Ny vannpost bak Ramnes kirke. NIKU var kun tilstede i 1,5 timer. 

• Orientering om arbeid med p-plass ved Ramnes kirke. Mange etater som skal 
uttale seg, og han kunne ikke garantere at man ville rekke dette i 2021 heller. 
Det er slått fast at kvikkleire ikke er noe problem i forbindelse med asfaltering 
og opparbeiding av p-plassen. 

 
Leder for menighetsstabene, Irene Lindhjem Grytnes, orienterte om det som skjer i 
menighetsstabene. 

• Ny kantor i Slagen Nigar Gahramanova starter 15.juni 

• Ny kantor i Søndre Slagen, Arnt Frode Strandskogen, starter 1.september. 

•  
Kirkeverge, Carsten Furuseth: 

• Ass. Kirkeverge Per Astrup Andreassen er sykemeldt. 

• Irene Lindhjem Grytnes er konstituert som assisterende kirkeverge fra 1.april 
2021 og ut året. 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen vedtak skal fattes. 
 

 

 

 


