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Eventuelt 

 

 
Av hensyn til innkalling av varamedlemmer, må forfall meldes snarest. 
 
 

Haugesund  
Utvalgsleder 

 



Det var ingen merknader til innkalling 

 

Saker til eventuelt: 
Anne Marthe Møinichen: 

1) Med utgangspunkt i oppfordringen fra leder i Skåre menighetsråd fra forrige møte om lav 
deltagelse på gudstjenestene: Hva vil bli gjort fra fellesrådet for å øke deltagelsen? 

2) Hvilke tiltak vil bli gjort for å sikre at tak/himlinger i kirkebygg er i sikker og trygg stand 

 
Kirkevergen: 

Kommunesammenslåingsprosessen med Sveio 
 

 

PS 16/42 Godkjenning av protokoll 

Behandling:  

Enstemmig 
 

 
Vedtak:  

Godkjennes uten merknader 
 
 

RS 16/15 Rapport om den daglige drift mai 2016 

Det ble orientert om den daglige drift 

 
 

RS 16/16 Orientering om gravferdsforvaltningen 

Driftsleder orienterte og viste rundt på anlegget. 
 

  



PS 16/43 Møtedatoer høsten 2016 

Forslag til vedtak:  
Haugesund kirkelige fellesråd setter møtedatoene for høsten 2016 slik: 
 
Dato   Sted   Klokkeslett 
20. september  Rossabø kirke  1630 
18. oktober  Vår Frelsers kirke 1630 
22. november   Felleskontoret  1630 
20 desember  Felleskontoret  1630 
 
Endringsforslag: 
Novembermøtet utsettes en uke, til 29/11, og møtet i desember strykes.  

 
Forslagsstiller:  
Jostein O. Waage 

 
Behandling: Enstemmig 
 
Vedtak: 
Haugesund kirkelige fellesråd setter møtedatoene for høsten 2016 slik: 
 
Dato   Sted   Klokkeslett 
20. september  Rossabø kirke  1630 
18. oktober  Vår Frelsers kirke 1630 
29. november   Felleskontoret  1630 
 
 

PS 16/44 Vurdering av Miljøfyrtårn 

Forslag til vedtak 

Haugesund kirkelig fellesråd, Skåre, Vår Frelsers og Rossabø menigheter avslutter sitt medlemskap i 
stiftelsen Miljøfyrtårn. Fellesrådet går i stedet inn i Grønn menighet. 

 
Nytt forslag til vedtak: 

Fellesrådet anbefaler menighetsrådene å avvikle sitt medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn og i stedet gå 
inn i Grønn menighet Tilbakemelding til fellesrådet gis innen september. Fellesrådet vil så før nyttår 

vurdere sitt videre medlemskap. 

 
Forslagsstiller:  

Jostein O. Waage 
 

Behandling: 

Enstemmig 
 

Vedtak: 
Fellesrådet anbefaler menighetsrådene å avvikle sitt medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn og i stedet gå 
inn i Grønn menighet Tilbakemelding til fellesrådet gis innen september. Fellesrådet vil så før nyttår 
vurdere sitt videre medlemskap. 
 

 

  



PS 16/45 Bedriftsintern pensjonsalder 

Forslag til vedtak/innstilling:  
Haugesund kirkelige fellesråd innfører bedriftsintern aldersgrense til 70 år fra 15.6.2016, under 
forutsetning av at tillitsvalgte i drøftingsmøte gir sin tilslutning til dette.   

 
Nytt forslag til vedtak: 
Haugesund kirkelige fellesråd innfører bedriftsintern aldersgrense til 70 år fra 15.6.2016. Vedtaket tas 
opp til ny vurdering dersom ansattes tillitsvalgte har innvendinger i drøftingsmøte eller dersom 

vilkårene endres. 

 
Forslagsstiller:  
Jostein O. Waage 

 
Behandling:  

Enstemmig 
 

Vedtak: 
Haugesund kirkelige fellesråd innfører bedriftsintern aldersgrense til 70 år fra 15.6.2016. Vedtaket tas 
opp til ny vurdering dersom ansattes tillitsvalgte har innvendinger i drøftingsmøte eller dersom 
vilkårene endres. 
 

PS 16/46 Regnskapsrapport 1. tertial 

Forslag til vedtak/innstilling:  
Tertialrapporten tas til etterretning. 
 

Behandling: 

Enstemmig 
 

Vedtak: 
Tertialrapporten tas til etterretning. 
 

 

PS 16/47 Budsjettinnspill til Rådmannens budsjett 2017 

Forslag til vedtak/innstilling:    
Innspill til rådmannens budsjett for 2017 vedtas som framlagt. Kirkevergen melder disse tilbake til 

kommunen innenfor rammen av kommunens budsjettrundskriv når det kommer. 
 

Nytt forslag til vedtak: 

Det er ønskelig å få etablert lærlingeplass i driftsavdelingen (anleggsgartner) og at kommunen bidrar 
økonomisk til dette. 

 
Behandling: 

Enstemmig 

 
Vedtak: 

Innspill til rådmannens budsjett for 2017 vedtas som framlagt. Kirkevergen melder disse tilbake til 
kommunen innenfor rammen av kommunens budsjettrundskriv når det kommer. Det er ønskelig å få 
etablert lærlingeplass i driftsavdelingen (anleggsgartner) og at kommunen bidrar økonomisk til dette.  



16/48 Gudstjenestedeltagelse 

Med utgangspunkt i oppfordringen fra leder i Skåre menighetsråd fra forrige møte om lav deltagelse 

på gudstjenestene: hva vil bli gjort fra fellesrådet for å øke deltagelsen.? 
 

Forslag til vedtak:  
Fellesrådet ber kirkeverge og prost forberede sak for fellesrådet til høsten på prosjekt for å øke 

deltagelsen på gudstjenestene. 

 
Forslagstiller:  

Jostein O. Waage 
 

Behandling:  

Enstemmig 
 

Vedtak:  
Fellesrådet ber kirkeverge og prost forberede sak for fellesrådet til høsten på prosjekt for å øke 
deltagelsen på gudstjenestene. 
 

 

16/49 Sjekk av tak og himlinger 

 

Forslag til vedtak: 

Himlinger og hengende installasjoner i kirkebygg sjekkes med tanke på forsvarlig oppheng. 
 

Forslagstiller:  
Jostein O. Waage 

 
Behandling:  

Enstemmig 

 
Vedtak:  

Himlinger og hengende installasjoner i kirkebygg sjekkes med tanke på forsvarlig oppheng. 
 

 

16/50 Kommunesammenslåing 

Forslag til vedtak:  

Når vedtak om evt. kommunesammenslåing og grensejusteringer er gjort bes kirkevergen ta de 
nødvendige kontakter med nabokommunenes kirkeverger og forberede videre saksgang vedr. 

sammenslåing. 

 
Forslagstiller:  

Jostein O. Waage 
 

Behandling:  

Enstemmig 
 

Vedtak:  
Når vedtak om evt. kommunesammenslåinger og grensejusteringer er gjort bes kirkevergen ta de 
nødvendige kontakter med nabokommunenes kirkeverger og forberede videre saksgang vedr. 
sammenslåing. 

24.5.2016  


