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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader ttil innkalling og saksliste 
 
Godkjenning av protokoll 

23/21 Godkjenning av protokoll fra 8.6.2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 23/21 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar protokollen til orientering 
 
Møtebehandling 

Enstemmig 
Vedtak  

Fellesrådet tar protokollen til orientering 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

24/21 Budsjettkontroll 2. tertial 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 24/21 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Budsjettkontrollen tas til orientering 
 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte om at reguleringspremien til pensjonskassen hadde steget 
med over kr 600 000. Dette får ikke regnskapsmessig konskevens da merutgiften 
kunne dekkes av premieinntekter som pensjonskassen har hatt på investert kapital. 
Det står fortsatt premieinntekter i pensjonskassen som kan dekke fremtidige 
merutgifter til reguleringspremie dersom det skulle bli behov for det. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak  

Budsjettkontrollen tas til orientering 
 

[Lagre vedtak]  
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25/21 Økonomirapport -prosjekt nybygg Rossabø 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 25/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar økonomirapporten vedr Nybygg i Rossabø til orientering. 
 
Møtebehandling 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Fellesrådet tar økonomirapporten vedr Nybygg i Rossabø til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  
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26/21 Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 26/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet gjennomfører tre samlinger for å behandle spørsmålene knyttet til kirkelig 
organisering som en forberedelse til fellesrådets møte 16.11.  
De tre samlingen ledes slik v: 
1. økt   Leder i FR.  Kjell Einar Bergsager 
2. økt   Prost   Rune S. Engedal 
3. økt  Kirkeverge  Kjetil S. Nordstrøm 
 
Møtebehandling 

Plenumsdiskusjon konkluderte med at fellesrådet behandler høringen som foreslått, 
men da i tilknytning til allerede oppsatte møter (etter møtenes slutt). 
 

Planlagt møte 19. oktober flyttes til mandag 25. oktober. 
Planlagt møte 16. november, flyttes til 17. november 
 
Enstemmig 
 
Vedtak  

Fellesrådet gjennomfører tre samlinger i tilknytning til allerede oppsatte møter (etter 
møtenes slutt) for å behandle spørsmålene knyttet til kirkelig organisering.  
 
De tre samlingen ledes slik: 
1. økt   Leder i FR.  Kjell Einar Bergsager 
2. økt   Prost   Rune S. Engedal 
3. økt  Kirkeverge  Kjetil S. Nordstrøm 
 
 

Planlagt møte 19. oktober flyttes til mandag 25. oktober. 
Planlagt møte 16. november, flyttes til 17. november 
 

[Lagre vedtak]  
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27/21 Oppretting av lærlingplass 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 27/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet vedtar å etablere en lærlingeplass innen renholdfaget for i første omgang 
av to års varighet. Finansieringen skjer over den daglige drift med mulighet for bruk 
av disposisjonsfond. Kirkevergen gjør de nødvendige avtaler og lyser ut stilling og 
tilsetter i samarbeid med renholdsoperatør. 
 
Møtebehandling 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Fellesrådet vedtar å etablere en lærlingeplass innen renholdfaget for i første omgang 
av to års varighet. Finansieringen skjer over den daglige drift med mulighet for bruk 
av disposisjonsfond. Kirkevergen gjør de nødvendige avtaler og lyser ut stilling og 
tilsetter i samarbeid med renholdsoperatør. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

28/21 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 28/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar kirkevergens svar til kommunen til orientering 
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Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte i tillegg om  
• 13-20 prosjektet.  

Det blir gjennomført opplæringsdager i  Bærum 19-20. oktober. Da reiser 
daglige ledere og diakoner sammen med kirkevergen. Dessverre kolliderer 
opplæringsdagene med oppsatt ferie for diakoni Vår Frelsers menighet. 
Kirkevergen foreslår at diakoniutvalget kan bes om å stille med en 
representant, alternativt Vår Frelsers menighet sin representant i 
styringsgruppen. 

 
• Ettåringstjeneste i regi/samarbeid  med bispedømmet 

 
• Vår Frelsers menighet sin henvendelse om å få endret stillingtittel på 

trosopplærer Synnøve Haakonseth til ungdomsdiakon el. tilsvarende slik at 
hun kan vigsles til diakontjeneste. 
 
Vi har bedt bispedømmet om råd, og venter fortsatt på svar derfra.  

 
Enstemmig 
 
Vedtak  

Fellesrådet tar kirkevergens svar til kommunen til orientering 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Eventuelt 


	Haugesund kirkelige fellesråd
	23/21 Godkjenning av protokoll fra 8.6.2021
	24/21 Budsjettkontroll 2. tertial 2021
	25/21 Økonomirapport -prosjekt nybygg Rossabø
	26/21 Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering
	27/21 Oppretting av lærlingplass
	28/21 Orienteringssaker

