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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 23.11.2021 kl. 16:30 
Møtested:    
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe 

Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal 
(Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelsers 
menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelsers 
menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein 
Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø 
menighetsråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune) 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader til innkalling.  
Ingen merknader til sakslisten men fellesrådsleder ba om å få legge en ny sak til 
sakslisten: «Innkjøp av kistehåndteringsvogn». Rådet gav anledning til dette. Ny 
saksliste og nye saksnumre ble satt opp. 
 
 
Godkjenning av protokoll 

32/21 Godkjenning av protokoll fra 25.10.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 23.11.2021 32/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokollen tas til orientering 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Protokollen tas til orientering 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

33/21 ENDRING AV STILLING. MENIGHETSPEDAGOG- DIAKON 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Administrasjonsutvalget 22.11.2021 3/21 

2 Haugesund kirkelige fellesråd 23.11.2021 33/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stillingen som menighetspedagog i Vår Frelsers menighet gjøres om til en 80 % 
stilling som Menighetspedagog og en 20 % stilling som Barne- og ungdomsdiakon for 
den tiden Synnøve Haakonset innehar stillingen. Stillingsinnehaver kan titulerer seg 
som hhv. Menighetspedagog og/eller Barne og ungdomsdiakon, alternativt begge 
deler Menighetspedagog/Barne og ungdomsdiakon. 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Stillingen som menighetspedagog i Vår Frelsers menighet gjøres om til en 80 % 
stilling som Menighetspedagog og en 20 % stilling som Barne- og ungdomsdiakon for 
den tiden Synnøve Haakonset innehar stillingen. Stillingsinnehaver kan titulerer seg 
som hhv. Menighetspedagog og/eller Barne og ungdomsdiakon, alternativt begge 
deler Menighetspedagog/Barne og ungdomsdiakon. 
 

[Lagre vedtak]  
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34/21 Innkjøp av kistehåndteringsvogn 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 23.11.2021 34/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet godkjenner anskaffelse av ny kistehåndteringsvogn. Anskaffelsen gjøres 
ved belastning av fond knyttet til gravplass. 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Fellesrådet godkjenner anskaffelse av ny kistehåndteringsvogn. Anskaffelsen gjøres 
ved belastning av fond knyttet til gravplass. 
 

[Lagre vedtak]  
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35/21 Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 14.09.2021 26/21 

2 Haugesund kirkelige fellesråd 23.11.2021 35/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtebehandling 

Kjell Einar Bergsager foreslo å ikke avgi høringsvar ut i fra de gitte premissene.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkevergen foreslo følgende prosess:  
30 min. pause,  
Nedsetting av en redaksjonskomite som lager utkast til uttale 
Diskusjon i rådet 
Vedtak av uttale 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

Høringssvar fra Haugesund kirkelige fellesråd på utredningen “Samhandling i 
en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering”  
 
Haugesund kirkelige fellesråd har opplevd høringsprosessen som veldig 
positiv. Rådet startet ut med en stor vilje til endring, men kompleksiteten i saken har 
gjort at medlemmene etter grundig drøfting vanskelig ser å kunne gå videre med 
forutsetningene som nå ligger til grunn. Bekymring for finansiering, geografisk 
forskjellighet med tanke på avstand og størrelse, sammensetning av råd og 
representasjon i de enkelte prostifellesrådene har vært utslagsgivende. Fellesrådet 
har opplevd at prosessen har vært svært bevisstgjørende på kirkens utfordringer, 
men vårt arbeid med høringen har også bidratt til å løfte fram Den norske kirke 
sine kvaliteter som kirkesamfunn og organisasjon sentralt og lokalt. 
 
Haugesund kirkelige fellesråd ser ikke at Müller-Nilssen-utvalgets framlegg løser de 
utfordringene som kirken står overfor. Haugesund kirkelige fellesråd velger derfor 
å ikke avgi høringssvar som forespurt. Det kan se ut som om ønsket om felles 
arbeidsgiverlinje har blitt for styrende for prosessen. Ønsket om en felles 
arbeidsgiverlinje hverken kan eller må være overordnet kirkens øvrige utfordringer. 
Fellesrådet ønsker derimot å løfte fram dagens organisering, og stiller spørsmålet om 
ikke en gjennomgående revisjon av kirkens struktur, ordninger og regelverk i større 
grad kan bidra til å skape klarhet og orden i organisasjonen Den norske kirke. 
   
Haugesund kirkelige fellesråd ser at kravene til kvalitet og profesjonalitet i alle ledd vil 
øke framover, men tenker at løsningen på dette kan ligge i økt bruk av 
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ulike samarbeidsmodeller som f.eks.  vertsfellesråd, men også i økt samarbeid 
menighetsråd imellom og fellesråd imellom.  
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Eventuelt 
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