
 

DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 
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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 31.05.2022 kl. 16:30 
Møtested: Udland kirke 
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Rune 

Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Steinar David 
Jansen (Vår Frelsers menighetsråd), Svein Håvåg (Skåre 
menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe 
Møinichen 

  
Forfall:  Ole-John Melkevik (Vår Frelsers menighetsråd), Kathrine Straum 

(Skåre menighetsråd), Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund 
kommune) 

  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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Sted, 03.06.2022 
 
Kjell Einar Bergsager 
 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
 

 



 2  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 31.05.2022 16/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen merknad til innkalling og saksliste 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Ingen merknad til innkalling og saksliste 
 

 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

17/22 Godkjenning av protokoll fra 26.04.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 31.05.2022 17/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar protokollen til etterretning 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  
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Fellesrådet tar protokollen til etterretning 
 

 

 

 

 
Saker til behandling 

18/22 Revidert budsjett drift, mai 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 31.05.2022 18/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte forslaget til revidert budsjett 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte forslaget til revidert budsjett 
 

 

 

 

19/22 Betalingsreglement for 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 31.05.2022 19/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i betalingsreglementet: 
 
Feste 
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Festeavgiften økes fra kr 180 til kr 200.  
Innkrevingsperioden reduseres fra fem til fire år.  
 
Ved begravelse 
For ikke-medlemmer foreslås det en økning fra kr 500 til 750 for leie av kirke.  
For leie av kapell foreslås det en økning fra 500 til 750 (gjelder alle). 
For leie av kapell foreslås det en økning fra kr 2 400 til kr 3 000 (gjelder 
utenbysboende). 
 
Betaling for organist økes fra kr 1 750 til kr 2 000 
Kremasjonsavgiften økes fra kr 6 600 til kr 7 000 
Alle øvrige tjenester knyttet til gravferd økes med kr 100 
 
Gravstell 
Prisene for gravstell og hvilke tjenester som skal tilbys fastsettes administrativt. 
 
 
Utleie 
Medlem i Dnk og bosatt i Haugesund kommune kr 0,- 
Medlem i Dnk og ikke bosatt i Haugesund kommune. Leie av kirke til vigsel økes fra 
kr. 2 000 kr 2 500 
Ikke medlem, leie av kirke til vigsel økes fra kr. 3000 kr 3500. 
 
Pynting av kirke økes fra kr 500 til kr 750 
Grunnleien økes fra kr 3 000 til kr 3 500 
Veldedig arrangement økes fra kr 1 500 til kr 1 750 
 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i betalingsreglementet: 
 
Feste 
Festeavgiften økes fra kr 180 til kr 200.  
Innkrevingsperioden reduseres fra fem til fire år.  
 
Ved begravelse 
For ikke-medlemmer foreslås det en økning fra kr 500 til 750 for leie av kirke.  
For leie av kapell foreslås det en økning fra 500 til 750 (gjelder alle). 
For leie av kapell foreslås det en økning fra kr 2 400 til kr 3 000 (gjelder 
utenbysboende). 
 
Betaling for organist økes fra kr 1 750 til kr 2 000 
Kremasjonsavgiften økes fra kr 6 600 til kr 7 000 
Alle øvrige tjenester knyttet til gravferd økes med kr 100 
 
Gravstell 
Prisene for gravstell og hvilke tjenester som skal tilbys fastsettes administrativt. 
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Dekke til høst og pålegging av krans til jul, samt rydding kr 550 
Ordinært stell kr 1 500 
 
Utleie 
Medlem i Dnk og bosatt i Haugesund kommune kr 0,- 
Medlem i Dnk og ikke bosatt i Haugesund kommune. Leie av kirke til vigsel økes fra 
kr. 2 000 kr 2 500 
Ikke medlem, leie av kirke til vigsel økes fra kr. 3000 kr 3500. 
 
Pynting av kirke økes fra kr 500 til kr 750 
Grunnleien økes fra kr 3 000 til kr 3 500 
Veldedig arrangement økes fra kr 1 500 til kr 1 750 
 
Kirkevergen orienterer i neste møte om prisene for organisttjenester. 
 

 

 

 

20/22 Budsjettinnspill for 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 31.05.2022 20/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd melder ikke inn behov for økt bevilgning til drift for 
2023. Haugesund kirkelige fellesråd melder inn behov for en investeringsramme på 
kr 1 000 000. 
Haugesund kirkelige fellesråd ber om at det bevilges ytterligere 500 000 til 
betongrehabilitering av Rossabø kirke for å kompensere for prisvekst og usikkerhet 
knyttet til anbudsinnhenting. 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd melder ikke inn behov for økt bevilgning til drift for 
2023. Haugesund kirkelige fellesråd melder inn behov for en investeringsramme på 
kr 1 000 000. 
Haugesund kirkelige fellesråd ber om at det bevilges ytterligere 500 000 til 
betongrehabilitering av Rossabø kirke for å kompensere for prisvekst og usikkerhet 
knyttet til anbudsinnhenting. 
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21/22 Sommeravslutning for fellesrådet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 31.05.2022 21/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådets siste møte før sommeren legges til Røvær med avreise fra Haugesund 
kl. 16.40. 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Fellesrådets siste møte før sommeren legges til Røvær med avreise fra Haugesund 
kl. 16.40. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Eventuelt 
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