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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
- Unntatt offentlighet  

Møtedato: 10.11.2020 kl. 16:30 
Møtested: Felleskontoret 
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), 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: 

Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe 
Møinichen 

  
Forfall:  Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune) 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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Sted, 11.11.2020 
 
Svein Håvåg 
Fungerende nestleder 
 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Overskrift i innkallingen til fellesrådet bar navnet til filen. Dette gjorde at en 
representant ikke så innkallingen før sent.  
Kirkevergen må passe på at det ikke skjer igjen. Ellers ingen merknader til innkalling. 
 

Godkjenning av protokoll 

Ingen merkander til protokoll. 
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Saker til behandling 

26/20 Valg av leder og fellesrådet for 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 26/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Svein Håvåg foreslo Kjell Einar Bergsager som leder. 
Kjell Einar Bergsager foreslo Svein Håvåg som nestleder. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Kjell Einar Bergsager velges til vervet som leder Haugesund kirkelige fellesråd for 
kommende periode. 
Svein Håvåg velges til vervet som nestleder i Haugesund kirkelige fellesråd for 
kommende periode. 

[Lagre vedtak]  
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27/20 Møtebehandling i fellesrådet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 27/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Etter hvert møte i fellesrådet sendes protokollen til leder og nestleder for 
gjennomlesing. Disse gis delegert myndighet til å godkjenne protokollen på vegne av 
rådet. Leder og nestleder avklarer eventuelle behov for endringer seg imellom og 
melder disse inn til kirkevergen. Når innspill er mottatt, ferdigstilles protokollen og den 
anses for å være godkjent. Deretter sendes den ut til rådets øvrige medlemmer. 
Formell godkjenning av protokollen skjer i påfølgende møte i fellesrådet. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Etter hvert møte i fellesrådet sendes protokollen til leder og nestleder for 
gjennomlesing. Disse gis delegert myndighet til å godkjenne protokollen på vegne av 
rådet. Leder og nestleder avklarer eventuelle behov for endringer seg imellom og 
melder disse inn til kirkevergen. Når innspill er mottatt, ferdigstilles protokollen og den 
anses for å være godkjent. Deretter sendes den ut til rådets øvrige medlemmer. 
Formell godkjenning av protokollen skjer i påfølgende møte i fellesrådet. 
 

[Lagre vedtak]  
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28/20 Samarbeid om overføring av gudstjenester på TV-Haugaland 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 28/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelig fellesråd vedtar å inngå avtale med TVH om overføring av inntil 6 
gudstjenester pr år. Avtalen gjelder i første omgang fra 1. oktober 2020 og frem til 
sommeren (eksakte datoer besluttes med bakgrunn i antall gudstjenester 
fellesrådene forplikter seg på).  
Det estimeres at kostnaden vil beløpe seg til 72 000 som deles mellom soknene i 
Haugesund og Haugesund kirkelige fellesråd hvor av fellesrådet påtar seg kr 36 000. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelig fellesråd vedtar å inngå avtale med TVH om overføring av inntil 6 
gudstjenester pr år. Avtalen gjelder i første omgang fra 1. oktober 2020 og frem til 
sommeren (eksakte datoer besluttes med bakgrunn i antall gudstjenester 
fellesrådene forplikter seg på).  
Det estimeres at kostnaden vil beløpe seg til 72 000 som deles mellom soknene i 
Haugesund og Haugesund kirkelige fellesråd hvor av fellesrådet påtar seg kr 36 000. 
 

[Lagre vedtak]  
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29/20 Etablering av en transformator på Christine Elisabeths 
gravplass. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 29/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkevergen gis anledning til å forhandle fram en avtale med Haubo om leveranse av 
strøm til kirkegården. Haugesund kirkelige fellesråd er positivt innstilt til å stille grunn 
til rådighet for anlegging av en trafo gitt en slik avtale. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Kirkevergen gis anledning til å forhandle fram en avtale med Haubo om leveranse av 
strøm til kirkegården. Haugesund kirkelige fellesråd er positivt innstilt til å stille grunn 
til rådighet for anlegging av en trafo gitt en slik avtale. 
 

[Lagre vedtak]  
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30/20 Klage på vedtak- Søknad om flytting av urne 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 30/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd avslår søknaden om å få flyttet urnen etter Borghild 
Helene Holte og oversender anken til Stavanger bispedømme for behandling. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Forslag fra Svein Håvåg:  
 
«Haugesund kirkelige fellesråd innvilger flytting av Borghild Helene Hole sin urne til 
Larvik kirkelige fellesråd». 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd innvilger flytting av Borghild Helene Hole sin urne til 
Larvik kirkelige fellesråd. 

[Lagre vedtak]  
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31/20 Utskifting av heis i Vår Frelsers menighetshus 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 31/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet bestiller løfteplattform til Vår Frelsers menighetshus med leveranse i 
2021. Investeringen gjøres med midler overlevert fra Stiftelsen Vår Frelsers 
menighetshus. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Fellesrådet bestiller løfteplattform til Vår Frelsers menighetshus med leveranse i 
2021. Investeringen gjøres med midler overlevert fra Stiftelsen Vår Frelsers 
menighetshus. 
 

[Lagre vedtak]  
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32/20 Innføring av digitale gravkart 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 32/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkevergen forhandler fram en anskaffelse for etablering av digitale gravkart med 
tanke på leveranse tidlig 2021. Kostnaden legges inn i investeringsbudsjettet for 
2021 og vedtas endelig i rådets møte i desember 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Kirkevergen forhandler fram en anskaffelse for etablering av digitale gravkart med 
tanke på leveranse tidlig 2021. Kostnaden legges inn i investeringsbudsjettet for 
2021 og vedtas endelig i rådets møte i desember 
 

[Lagre vedtak]  
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33/20 Ny stilling  som Diakon -Diakonimedarbeider 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 33/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet godkjenner den vedlagte stillingsbeskrivelsen for diakonimedarbeider.  
Det opprettes stilling som diakonimedarbeider i 50 %.  
Stillingen tilbys Oddbjørg H. Øygarden som stillingsøkning i hennes nåværende 
stilling. 
Stillingen legges til felleskontoret og gjøres tilgjengelig for menighetene etter 
forespørsel fra de daglige lederne i menighetene. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Kjell ‘einar bergsager fremmet følgende endringsforslag til stillingsbeskrivelsen:  
«Kulepunkt 2 og 3 erstattes av «Være en diakonal tilleggsressurs for menighetene». 
 
Svein Håvåg fremmet følgende tilleggsforslag til forslag til vedtak: 
«Vår Frelsers menighet sine to alternative forslag oversendes administrasjonen som 
kommer tilbake til fellesrådet med en samlet vurdering av hvordan diakonressursene 
best kan fordeles og utnyttes». 
 
Votering 

Enstemmig for begge forslag. 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Fellesrådet godkjenner den vedlagte stillingsbeskrivelsen for diakonimedarbeider.  
Det opprettes stilling som diakonimedarbeider i 50 %.  
Stillingen tilbys Oddbjørg H. Øygarden som stillingsøkning i hennes nåværende 
stilling. 
Stillingen legges til felleskontoret og gjøres tilgjengelig for menighetene etter 
forespørsel fra de daglige lederne i menighetene. 
Vår Frelsers menighet sine to alternative forslag oversendes administrasjonen som 
kommer tilbake til fellesrådet med en samlet vurdering av hvordan diakonressursene 
best kan fordeles og utnyttes 
 

[Lagre vedtak]  
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34/20 Budsjettkontroll pr. okt. 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020 34/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar resultatrapporten til etterretning og vedtar det framlagte reviderte 
budsjettet. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Fellesrådet tar resultatrapporten til etterretning og vedtar det framlagte reviderte 
budsjettet. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Eventuelt 
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