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Møteinnkalling  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 15.12.2020 kl. 16:30 

Møtested: Vår Frelsers menighetshus 

Arkivsak: 19/00493 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post 
kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. 
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35/20 20/01067-1 Møtedatoer våren 2021 

36/20 20/00461-3 Driftsbudsjett 2021 

37/20 20/00461-4 Investeringsbudsjett 2021 

38/20 20/01070-2 Spørsmål om endring av navn på gravplass. 

39/20 20/00450-23 
Forslag til endelig avtale vedr drift av Vår Frelsers 
menighetshus 

Orienteringssaker 
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Kjell Einar Bergsager 
Leder 
 
 
Kjetil Nordstrøm 
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 Haugesund kirkelige fellesråd (15.12.2020) - 19/00493-66 Møteinnkalling Haugesund kirkelige fellesråd 15.12.2020 : Møteinnkalling Haugesund kirkelige fellesråd 15.12.2020

 

 2  

 



35/20 Møtedatoer våren 2021 - 20/01067-1 Møtedatoer våren 2021 : Møtedatoer våren 2021

 

DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 410 20/01067-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 35/20    

 
 
 

Møtedatoer våren 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Av hensyn til rådets arbeid og medlemmene av rådet så er det ønskelig med en plan for 
rådets møter. Det legges i utgangspunktet opp til møter den tredje tirdagen hver måned. Det 
vil si: 

19. januar 
16. februar 
23. mars 
20. april 
25. mai 
22. juni 

 

Forslag til vedtak 
Møtedatoer våren 2021 

19. januar 
16. februar 
23. mars 
20. april 
25. mai 
22. juni 

 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 11 20/00461-3 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 36/20    

 
 
 

Driftsbudsjett 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Kommunedirektørens budsjettforslag som legges fram for bystyret 9. desember inneholder 
ingen overraskelser.  
Kommunedirektøren foreslår en bevilgning til kirkens drift på kr. 20 487 000. Denne 
reduseres med kr 450 000 i 2023. Dette er begrunnet i at fellesrådet da har nedbetalt 
Udland kirke og følgelig vil få langt lavere finanskostnader.   
Vi kompenseres hvert år for kostnadene knyttet til lønnsoppgjøret, men ikke for prisøkninger 
ellers. Det innebærer i realiteten et lavere budsjett for hvert år og begrunner stadig fokus på 
innsparinger. 
 
Størstedelen av vårt budsjett går til lønn og vi har relativt lite handlingsrom for å gjøre større 
endringer på driften. For 2020 legges det opp til et mindreforbruk på kr 240 000. Dette for å 
sikre et minimum av handlingsrom i tilfelle noe uforutsett skulle skje som f. eks. plutselig 
økning i strømpris, lekkasjer eller tilsvarende. Budsjettet for øvrig bygger i all hovedsak på 
fjoråret. 
 
Budsjettall ettersendes innkallingen grunnet problemer med regnskapsprogrammet. 
 
 

Forslag til vedtak 
Det fremlagte forslag til budsjett for 2020 vedtas som framlagt 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 11 20/00461-4 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 37/20    

 
 
 

Investeringsbudsjett 2021 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Kommunedirektøren har overfor bystyret forslått en øremerket bevilgning til 
betongrehabilitering av Rossabø kirke på kr 550’ i 2021 og 650’ i 2022. Vi kontakter 
Riksantikvaren for å få hjelp til å avdekke hvilke typer tiltak vi kan iverksette, og om de 
bevilgede summene er tilstrekkelige. Midlene er øremerket og kan ikke omfordeles av 
fellesrådet, men det er ønskelig at fellesrådet stadfester bevilgningen som jo også er 
kommet i stand etter initiativ fra fellesrådet. 
 
I sitt forslag til bystyret viderefører Kommunedirektøren rammebevilgningen på kr. 1000 000 
som vi har hatt i mange år. Denne forvalter Haugesund kirkelige fellesråd gjennom egne 
vedtak. Dette har vist seg å være en god praksis og arbeidsmodell. Det gjør at fellesrådet 
har evne og mulighet til å gjøre endringer innenfor investeringsbudsjettet på en rask og 
effektiv måte når rådet ser det nødvendig. Det at vi også har mulighetene for å kombinere 
dette med ledig kapasitet i driftsavdelingen, gjør at vi får mye ut av hver krone som ligger i 
bevilgningen. 
I år foreslås bevilgningen i all hovedsak benyttet til gravferdsområdet og da under to 
hovedformål. 

1. Rehabilitering av Vår Frelsers kapell 
2. Universell utforming 

 
Rehabilitering av Vår Frelsers kapell. 
Da krematorieovnen ble fjernet ble det frigitt nok areal til å etablere et mottaksrom og 
syningsrom for kister. Dette arealet har driftsavdelingen revet og langt på vei klargjort for 
oppussing/rehabilitering. Det gjenstår å få beregnet og designet hvordan lokalet skal settes i 
stand og klargjøres. Det vil innebære noe rivning og fasadeendring og det er nødvendig med 
bistand av arkitekt og rådgivende ingeniør. Det foreslås at det innvilges kr. 350 000 til 
forprosjekt. 
 
Universell utforming 
Det er i bystyret stilt spørsmål om hvordan universell tilrettelegging blir ivaretatt på 
gravplassene. Kirkevergen har gitt følgende svar til kommunedirektøren: 

Haugesund kirkelige fellesråd ivaretar kommunens innbyggeres rettigheter innenfor 

gravplassområdet. Det innebærer at vi er et profesjonelt forvaltningsorgan og 

håndterer det administrative og det praktiske knyttet til gravferder samt gravplasser og 
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seremonirom. Vi har fokus på å yte service og gi trygghet gjennom vår kompetanse 

og erfaring. Våre medarbeidere har som overordnet mål at forvaltningen skal være 

profesjonell og verdig.  

I og med at gravplassmyndighet er å forstå som offentlig myndighetsutøvelse og at 

gravplassene er offentlig finansiert, så vurderer vi at virksomheten også naturlig er 

omfattet av plan og bygningslovens krav til universell utforming. 

Vi har hatt et stort fokus på universell utforming de siste årene. Vår nyeste gravplass 

på Udland er utformet med dette for øyet. F. eks. er steinene for minneplaketter av en 

slik høyde at rullestolbrukere blit hensyntatt. Videre har vi på flere av gravplassene 

fjernet singel og erstattet denne med grus som er enklere å bevege seg i. Dette av 

hensyn til rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. Vi søker også å ha tydelige 

kanter på veier og stier og setter opp kantstein i så stor utstrekning vi klarer. Dette for 

at kantene skal kunne fungere som gode ledelinjer for svaksynte. Avslutningsvis 

jobber vi med å få på plass god belysning, sist nå på Christine Elisabeths gravlund. 

Her håper vi at vi kan få på plass belysning innen relativt nær framtid. 

Kirkevergen har tatt initiativ til møte og befaring med «Råd for eldre» i kommunen for å få på 
plass en god brukerinvolvering i forkant av videre prioriteringer, samtidig foreslår kirkevergen 
en foreløpig inndeling i tre underprosjekter. 
 
Belysning 
Det er stummende mørkt på Christine Elisabeths gravlund. Kommunen har gått til innkjøp av 
nye lykter i Byparken og har tilbudt oss å være med på en større bestilling som innebærer at 
hver lykt blir noe billigere. Det er imidlertid dyre lykter i utgangspunktet. Vi trenger tre lykter 
og de koster kr. 70 000 pr. stk. Vi kan selv ved driftsavdelingen forestå grunnarbeid og 
montering av fundamenter. Totalramme kr. 200 000. 
 
Adkomst 
Vi har fortsatt grusveier på store deler av gravplassene. Det er ønskelig å asfaltere 
hovedveiene for å gjøre det enklere for brukere av rullatorer, rullestoler og andre 
bevegelseshemmede å komme seg fram til gravene. Det er også ønskelig å få lagt mer 
kantstein slik at blinde og svaksynte får gode ledelinjer. Totalramme dette år kr 350 000 
 
Digitale gravkart 
Denne saken har fellesrådet tatt stilling til tidligere og bedt om å få lagt inni budsjettet for 
2021. Det handler om å få utarbeidet gode og funksjonelle kart over gravplassene i 
kombinasjon med dronebilder. Dette for å gjøre det enklere for publikum og ansatte på 
gravplassen å orientere seg. Totalramme kr. 300 000 
 
Oppsummert 
Rammebevilgningen fordeles i hovedsak som dette: 

 350’ Rehabilitering av Vår Frelsers kapell 

 550’ Universell tilrettelegging av kirkegårder (belysning, atkomst) 

 300’ Etablering av digitale gravkart 
Summen utgjør kr 1 100 000. Dette er 100 000 mer enn bevilgningen. Dette søkes finansiert 
gjennom private gaver, alternativ ved å skalere ned arbeidene. 
 
 

Forslag til vedtak 
Haugesund kirkelige fellesråd fordeler årets bevilgning av investeringsmidler som følger: 

 550’ Betongrehabilitering av Rossabø kirke 

 350’ Rehabilitering av Vår Frelsers kapell 

 550’ Universell tilrettelegging av kirkegårder (Asfaltering, kantstein, belysning) 

 300’ Etablering av digitale gravkart 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 820 20/01070-2 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 38/20    

 
 
 

Spørsmål om endring av navn på gravplass 
 
Vedlegg:  
Interpellasjon til bystyret fra Senterpartiet - Rossabø Gravlund.docx 
Svar til Senterpartiet.docx 
 

Saksframlegg 
Senterpartiet har rettet en henvendelse til ordføreren om navneendring på Vår Frelsers 
gravlund. De foreslår å endre navnet til Rossabø gravlund. Ordføreren er blitt foreslått å 
avvise spørsmålet med henvisning til at dette ligger til fellesrådet og at fellesrådet er blitt 
bedt om å svare. Kirkevergen har lagd et utkast til svar som Svein Håvåg og Ole-John 
Melkevik er blitt invitert til å redigere.  
 

Forslag til vedtak 
Det framlagte svaret med de endringer som framkom i møtet oversendes Haugesunds Avis, 
Haugesund kommune og Senterpartiet som svar på interpellasjonen. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Forespørsel til Ordfører 
 

Haugesund Senterparti har hatt hatt en diskusjon om noen forhold rundt gravlundene i Haugesund 
kommune. Haugesund har 6 gravlunder, Christine Elisabeths Gravlund, Røvær Gravlund, Nordre 
Hauge Gravlund, Søndre Hauge Gravlund, Udland Gravlund og Vår Frelsers Gravlund. 
 
Vi har merket oss at de fleste har livssynsnøytrale navn. Vi har også merket oss at kapellet som ligger 
på Vår Frelsers gravlund har blitt livssynsnøytralt og fått navnet Rossabø Kapell. 
 
Vi mener det er både positivt og viktig at det brukes livssynsnøytrale navn. 
 
Vår Frelsers Gravlund er etter vår mening et navn som ikke er livssynsnøytralt. Denne gravlunden 
kunne i likhet med kapellet hete Rossabø Gravlund. 
 
Det er vel verken Ordføreren eller Bystyret som avgjør hva Gravlundene skal hete, så det jeg ber om 
er egentlig at forespørselen blir spilt inn til rette instans. 
 
Jeg vil derfor be om at Ordføreren tar tak i problemstillingen og retter en henvendelse til den 
myndighet som kan utrede og foreta et navnebytte fra Vår Frelsers Gravlund til et livssynsnøytralt 
navn, for eksempel Rossabø Gravlund. 
 
Tor Inge Eidesen 

Gruppeleder (Sp) 
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Forespørsel til Ordfører fra Senterpartiet 
  

Haugesund Senterparti har hatt hatt en diskusjon om noen forhold rundt gravlundene i Haugesund 

kommune. Haugesund har 6 gravlunder, Christine Elisabeths Gravlund, Røvær Gravlund, Nordre 

Hauge Gravlund, Søndre Hauge Gravlund, Udland Gravlund og Vår Frelsers Gravlund. 

Vi har merket oss at de fleste har livssynsnøytrale navn. Vi har også merket oss at kapellet som ligger 

på Vår Frelsers gravlund har blitt livssynsnøytralt og fått navnet Rossabø Kapell. 

Vi mener det er både positivt og viktig at det brukes livssynsnøytrale navn. 

Vår Frelsers Gravlund er etter vår mening et navn som ikke er livssynsnøytralt. Denne gravlunden 

kunne i likhet med kapellet hete Rossabø Gravlund. 

Det er vel verken Ordføreren eller Bystyret som avgjør hva Gravlundene skal hete, så det jeg ber om 

er egentlig at forespørselen blir spilt inn til rette instans. 

Jeg vil derfor be om at Ordføreren tar tak i problemstillingen og retter en henvendelse til den 

myndighet som kan utrede og foreta et navnebytte fra Vår Frelsers Gravlund til et livssynsnøytralt 

navn, for eksempel Rossabø Gravlund. 

  

Tor Inge Eidesen 

Gruppeleder (Sp)  

 

 

SVAR: 

Haugesund Senterparti har rettet spørsmål til ordføreren om å få utredet og å få foretatt et 

navnebytte fra Vår Frelsers Gravlund til et livssynsnøytralt navn, for eksempel Rossabø Gravlund. 

Ordføreren har overlatt til Haugesund kirkelige fellesråd å svare da det er kirken som etter loven står 

som eier av kirkegården og det er Haugesund kirkelige fellesråd som er offentlig gravplassmyndighet 

i Haugesund kommune. 

Bakgrunnen er at Senterpartiet har oppfattet en inkonsekvens i at vi har livssynsnøytrale navn på 

alle gravplassene med unntak av Vår Frelsers Gravlund. Senterpartiet registrerer samtidig at kapellet 

som ligger på Vår Frelsers gravlund er livssynsnøytralt og har fått navnet Rossabø Kapell.  

Haugesund kirkelige fellesråd er prinsipielt enig med Senterpartiet i deres ønske om livssynsnøytrale 

navn på gravplasser. Gravplassdrift er et offentlig anliggende og gravplassene skal være for alle, 

uavhengig av livssyn. Nye gravplasser gis livssynsnøytrale navn og det er generelt en god praksis.  Vi 

er enige med Senterpartiet i at det er både positivt og viktig at det brukes livssynsnøytrale navn. 

Derfor er det også flott at Senterpartiet ser og anerkjenner det faktum at vi har 5 gravplasser som 

har slike navn. 

Når det gjelder Vår Frelsers gravlund, er fellesrådet derimot av den oppfatning at et navnebytte ikke 

er å anbefale. 
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Haugesund har i dag en livssynsnøytral gravferdspraksis. Samtidig er det slik at største delen av de 

som fram til nå har benyttet gravplassen har et etablert forhold til navnet “Vår Frelsers gravlund”. 

For disse vil det kunne oppleves som sårende og krenkende om identiteten til gravplassen nå med 

ett skulle endres. Statistikken for de senere år viser også at 100 % av de som er medlemmer i den 

norske kirke velger en kristen gravferd. Ser vi på totaltallet for døde så er det 88-90 % som velger 

kristen gravferd. Tallene peker i retning av at det er lite ved navnet “Vår Frelsers gravlund” som 

provoserer.  

Vår Frelsers gravlund er snart fullt utnyttet. Etter hvert vil det der i hovedsak bli gravlegging kun i 

etablerte gravsteder og i noen grad gjenbruk av eldre gravsteder. Hovedregelen vil således bli at 

gravlegging skjer på en av våre gravplasser med livssynsnøytrale navn. Dette tilsier at det vil bli 

relativt få som tildeles grav på en gravplass som ikke har livssynsnøytralt navn. Vi vil derimot alltid 

kunne imøtekomme etterlattes ønske om grav på en gravplass med livssynsnøytralt navn.  

Avslutningsvis, Vår Frelsers gravlund ble etablert i 1911 og hørte da til Vår Frelsers kirke selv om 

gravplassen lå i det som da var Skåre kommune. 70 år etter ble Rossabø kirke bygget. Å endre navn 

på gravplassen til Rossabø gravplass kan gjøre at folk fortolker historien feil etter som tiden går. 

Kirkegården har historisk aldri ligget til Rossabø kirke, men Rossabø kirke har benyttet den samme 

gravplassen. Det er to forskjellige ting.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 162 20/00450-23 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 39/20    

 
 
 

Forslag til endelig avtale vedr drift av Vår Frelsers menighetshus 
 
Vedlegg:  
~ 20_00450-14 Avtale mellom Vår Frelsers menighet og fellesrådet 241701_11_0.docx 
Avtaleutkast vedtatt av Vår Frelsers menighetsråd 
 

Saksframlegg 
Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus oppløses og huset tilbakeføres til Vår Frelsers 
menighet. Fellesrådet skal ivareta drift og vedlikehold av bygget på vegne av 
menighetsrådet. I denne forbindelse er det forhandlet fram en avtale som søker å definerer 
rammer og ansvarsforhold mellom fellesrådet og menighetsrådet. Det har vært avholdt to 
forhandlingsmøtet mellom representanter fra hhv menighetsråd og fellesråd. Disse har vært: 
 
Fra Vår Frelsers menighetsråd: 

Åse Kyvik Vallersnes 
Marie Aanensen 
Inger_Mette Brommeland - Administrasjonsleder 

Fra fellesrådet 
Kjell Einar Bergsager 
Kathrine Straum 
Kjetil S. Nordstrøm – Kirkeverge 

 
Vår Frelsers menighetsråd behandlet avtalen og har oversendt sitt utkast til avtale. De har 
ønsket å endre pkt 4 under Økonomi. Etter samtale med daglig leder så oppfatter 
kirkevergen at intensjonen med endringen er at overskudd skal settes av på bundet fond 
knyttet til huset. Kirkevergen vil derfor forslå at den opprinnelige avtaleteksten opprettholdes 
men at ordet «bundet» settes inn i slik at setningen endres til: 
 

«Eventuelt underskudd på driften av huset fordeles 50/50 mellom menighetsrådet og 

fellesrådet. Overskudd føres på bundet fond tilknyttet huset.» 

 
 

Forslag til vedtak 
Fellesrådet vedtar det framlagte utkastet til avtale mellom fellesrådet og Vår Frelsers 
menighetsråd med følgende endring: 
«Eventuelt underskudd på driften av huset fordeles 50/50 mellom menighetsrådet og 
fellesrådet. Overskudd føres på fond tilknyttet huset.» endres til «Eventuelt underskudd på 
driften av huset fordeles 50/50 mellom menighetsrådet og fellesrådet. Overskudd føres på 
bundet fond tilknyttet huset.» 
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Forslag til vedtak 
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UTKAST TIL AVTALE MELLOM VÅR FRELSERS MENIGHETSRÅD OG
HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD OM FORVALTNING AV
VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS

Vår Frelsers menighetstår som eier av Vår Frelsers menighetshus. Menighetsrådet har inngått avtale
med Haugesund kirkelige fellesråd. Avtalen regulerer de rettigheter og de oppgaver de to nevnte
partene påtar seg ved dette samarbeidet.

Haugesund kirkelige fellesråd forplikter seg med denne avtalen på at å se til at bygningens verdi
opprettholdes og har ansvar for at drift og utvendig vedlikehold utføres på et nivå som tilsvarer de
øvrige bygningene forvaltet av Haugesund kirkelige fellesråd.

Oppgaver
Haugesund kirkelige fellesråd:

1. påtar seg alle driftsomkostninger så som strøm, forsikring,avgifter, renholdsamt løpende
reparasjonerav byggteknisk karakter.

2. skal være aktiv i å finne muligheter for reduserte driftskostnader.
3. bidra til utviklingen av aktiviteten i bygget i samråd med menighetsrådet.
4. sikrer bygget med nødvendige låser og alarmer.
5. føreret selvstendig regnskap overhusetsom kan forelegges Vår Frelsers menighetsråd på

forespørsel.

Vår Frelsers menighetsråd:
1. etablere et husutvalgsom bidrar til forefallende vedlikeholdsoppgaverinne og ute.
2. er aktivi utviklingav menighetshuset.
3. betaler for mindre reparasjonerog utskifting av inventar og utstyrnår menighetsrådet ser

behov for det.
4. Vår Frelsers menighetsrådstår fritt til å drive korttidsutleie av hovedetasjen og

kjellerlokalene (unntatt parkering). Disse midlene tilfaller menighetsrådet.

Økonomi
Drift

1. Haugesund kirkelige fellesråd regnskapsfører leie tilsvarende dagens leie for bruk av
kontorlokaleri 2. etg. Leien justeres i tråd med konsumprisindeksen.

2. Haugesund kirkelige fellesråd står som mottaker av leieinntekter knyttet til fast utleie av
deler av bygget, for tiden kontorfløyerog garasjeanlegg

3. Haugesund kirkelige fellesråd mottar avkastningfra Carla og Thorvald Staalesens fond og
inntektsfører disse i regnskapet knyttet til huset.

4. Eventuelt underskudd på driften av huset fordeles 50/50 mellom menigheten og fellesrådet.
Overskudd føres til fond knyttet til huset.

5. Fellesrådet rapporterer minimum pr. halvår til menighetsrådet
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Investering
Dersom det gjøres større investeringer, gjennomføres disse av fellesrådet i samråd med Vår Frelsers
menighetsråd.

Evaluering/revisjon
Denne avtalen evalueres/evt. revideres hvert 3. år.

Oppsigelse
Avtalen gjelder fra signeringstidspunktet. Begge parter har anledning til å si opp avtalen med 6
måneders varsel.

Haugesund xxxxxxxxx

Ole-John Melkevik Kjell Einar Bergsager

Leder Vår Frelsers menighetsråd Leder Haugesund kirkelige fellesråd
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AVTALEUTKAST MELLOM VÅR FRELSERS MENIGHETSRÅD OG 

HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD OM FORVALTNING AV  

VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS 

Vår Frelsers menighet står som eier av Vår Frelsers menighetshus. Vår Frelsers menighetsråd har 

inngått avtale med Haugesund kirkelige fellesråd. Avtalen regulerer de rettigheter og de oppgaver de 

to nevnte partene påtar seg ved dette samarbeidet. 

Haugesund kirkelige fellesråd forplikter seg med denne avtalen på å se til at bygningens verdi 

opprettholdes og har ansvar for at drift og utvendig vedlikehold utføres på et nivå som tilsvarer de 

øvrige bygningene forvaltet av Haugesund kirkelige fellesråd. 

Oppgaver  

Haugesund kirkelige fellesråd: 
1. påtar seg alle driftsomkostninger så som strøm, forsikring, avgifter, renhold samt løpende 

reparasjoner av byggteknisk karakter. 

2. skal være aktiv i å finne muligheter for reduserte driftskostnader. 

3. Skal bidra til utviklingen av aktiviteten i bygget i samråd med menighetsrådet. 

4. sikrer bygget med nødvendige låser og alarmer. 

5. fører et selvstendig regnskap over huset som kan forelegges Vår Frelsers menighetsråd på 

forespørsel. 

 

Vår Frelsers menighetsråd: 
1. etablerer et husutvalg som bidrar til forefallende vedlikeholdsoppgaver inne og ute. 

2. er aktiv i utviklingen av menighetshuset. 

3. betaler for mindre reparasjoner og utskifting av inventar og utstyr når menighetsrådet ser 

behov for det. 

4. Vår Frelsers menighetsråd står fritt til å drive korttidsutleie av hovedetasjen og 

kjellerlokalene (unntatt parkering). Disse midlene tilfaller menighetsrådet. 

 

Økonomi 

Drift 
1. Haugesund kirkelige fellesråd regnskapsfører leie tilsvarende dagens leie for bruk av 

kontorlokaler i 2. etg. Leien justeres i tråd med konsumprisindeksen. 

2. Haugesund kirkelige fellesråd står som mottaker av leieinntekter knyttet til fast utleie av 

deler av bygget, for tiden kontorfløyer og garasjeanlegg 

3. Haugesund kirkelige fellesråd mottar avkastning fra Carla og Thorvald Staalesens fond og 

inntektsfører disse i regnskapet knyttet til huset. 

4. Eventuelt underskudd på driften av huset fordeles 50/50 mellom menighetsrådet og 

fellesrådet. Eventuelt overskudd føres til bundet fond som avsettes i regnskapet til 

Haugesund kirkelige fellesråd. Det bundne fondet kan kun brukes til å drifte menighetshuset. 

Bruk av bundet fond skal opp i menighetsrådet til behandling før bruk.  

5. Fellesrådet rapporterer minimum pr. halvår til menighetsrådet 
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Investering 
Dersom det gjøres større investeringer, gjennomføres disse av Fellesrådet i samråd med 

Menighetsrådet. 

 

Evaluering/revisjon 
Denne avtalen evalueres/evt. revideres hvert 3. år. 

Oppsigelse 
Avtalen gjelder fra signeringstidspunktet. Begge parter har anledning til å si opp avtalen med 6 

måneders varsel. 

Haugesund xxxxxxxxx 

 

Ole-John Melkevik      Kjell Einar Bergsager 

Leder Vår Frelsers menighetsråd   Leder Haugesund kirkelige fellesråd 
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