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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 12.05.2020 kl. 16:30 
Møtested: Lillesalen Vår Frelsers menighetshus 
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Rune 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jarle Botnen (Skåre menighetsråd) for Kathrine Straum 

  
Forfall:  Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Lilly Charlotte 

Tvedt (Haugesund kommune) 
  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader til innkalling og saksliste 
 
Godkjenning av protokoll 

11/20 Godkjenning av protokoll fra Fellesrådets møte 24.3.2020 og 
referat fra fellesrådets møte 21.4.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020 11/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet stadfester sin godkjennelse av protokollen fra 24.3.2020.  
Fellesrådet tar referatet fra telefonkonferansen til etterretning 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Fellesrådet stadfester sin godkjennelse av protokollen fra 24.3.2020.  
Fellesrådet tar referatet fra telefonkonferansen til etterretning 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

12/20 Folk og kirke. Flytting fra papir til nett. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Rossabø menighetsråd 13.02.2020 6/20 

2 Vår Frelsers menighetsråd 03.03.2020 20/20 

3 Skåre menighetsråd 11.03.2020 14/20 

4 Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020 12/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd avvikler produksjonen av Folk og kirke i papir og satser 
i stedet på etablering av en egen nettavis.  
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Tilleggsforslag fra Kjell Einar Bergsager: 
«Omleggingen skal evalueres innen september 2021» 
 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd avvikler produksjonen av Folk og kirke i papir og satser 
i stedet på etablering av en egen nettavis.  
Omleggingen skal evalueres innen september 2021 
 

[Lagre vedtak]  
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13/20 Budsjettkontroll 1. tertial 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020 13/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar tertialrapporten til etterretning. 
Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfond med kr 200 000 til investering i ny 
datamaskiner til alle ansatte. Driftsbudsjettet justeres tilsvarende. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Fellesrådet tar tertialrapporten til etterretning. 
Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfond med kr 200 000 til investering i ny 
datamaskiner til alle ansatte. Driftsbudsjettet justeres tilsvarende. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

  



 5  

14/20 Revisjon av tilsettingsreglement 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Administrasjonsutvalg Haugesund kirkelige 
fellesråd 

11.03.2020 2/20 

2 Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020 14/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det reviderte tilsettingsreglementet. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 12.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Følgende endringsforslag kom frem i møtet: 
 
Endringsforslag: 
 
1. Kap. 6 siste setning. Setningen endres til: 
For stillinger hvor det ut fra en konkret vurdering er hensiktsmessig, kan kirkeverge i 
samråd med fellesrådsleder bestemme at saksforberedelse / intervju /innstilling skal 
foretas av kirkeverge. 
 
 
2. Kapittel 3 første setning: 
«som hovedregel» utgår. 
 
3. Alle henvisninger til daglig leder/kirkeverge endres til kirkeverge. 
 
 
4. Intern utlysning 
Intern utlysning kan brukes når personalpolitiske hensyn tilsier det, og når det ut fra 
et saklig skjønn 
er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til ledige stillinger. Spørsmålet om 
intern utlysing 
avgjøres normalt av daglig leder/kirkeverge etter drøfting med tillitsvalgte. 
 
Endres til  
 
 
Intern utlysning 
Intern utlysning kan brukes når personalpolitiske hensyn tilsier det, og når det ut fra 
et saklig skjønn 
er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til ledige stillinger. Spørsmålet om 
intern utlysing 
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avgjøres av kirkeverge etter drøfting med tillitsvalgte. 
 
 
5. Dersom administrasjonsutvalget gjør et vedtak om tilsetting, og det foreligger 
uenighet om vedtaket strider imot gjeldende bestemmelser om tilsettinger, kan et 
mindretall bringe saken innfor fellesrådet for endelig vedtak. Krav om dette må 
framsettes i møtet og protokolleres. Tilsvarende gjelder også for partssammensatt 
tilsettingsutvalg overfor fellesråd/menighetsråd/styre (eier) (Hovedavtalen § 10-2) Det 
skal tas spesiell hensyn til interne søkere som p.g.a. helsemessige problemer trenger 
omplassering om det ikke stilles tilsvarende krav til helse i den nye stillingen. 
(Arbeidsmiljøloven § 4-6) 
 
Endres til 
Dersom kirkevergen gjør et vedtak om tilsetting, og det foreligger uenighet om 
vedtaket strider imot gjeldende bestemmelser om tilsettinger, kan et mindretall bringe 
saken innfor fellesrådet for endelig vedtak. Krav om dette må framsettes i møtet og 
protokolleres. Tilsvarende gjelder også for partssammensatt tilsettingsutvalg overfor 
fellesråd/menighetsråd/styre (eier) (Hovedavtalen § 10-2) Det skal tas spesiell 
hensyn til interne søkere som p.g.a. helsemessige problemer trenger 
omplassering om det ikke stilles tilsvarende krav til helse i den nye stillingen. 
(Arbeidsmiljøloven § 4-6) 
 
 
6. TILSETTING 
Tilsetting foretas av arbeidsgiverorgan eller den som dette er delegert til. 
Når vedtaket er truffet, avsluttes tilsettingsprosedyren med å sende tilsettingsbrev til 
den aktuelle 
søker. I følgebrev skal det framgå at tiltredelse er betinget av innlevert 
tilfredsstillende politiattest. 
Dersom denne skulle takke nei eller ikke svare innen fastsatt frist, bør det klart 
fremgå av vedtaket at 
tilbudet i neste omgang skal gå til andre søkere og i tilfelle hvem. Når skriftlig aksept 
av stilling er 
mottatt, sendes snarest underretning til andre søkere med retur av vitnemål og 
attester. 
 
Endres til : 
 
TILSETTING 
Tilsetting foretas av arbeidsgiverorgan eller den som dette er delegert til. 
Når vedtaket er truffet, avsluttes tilsettingsprosedyren med å sende tilsettingsbrev til 
den aktuelle 
søker. I følgebrev skal det framgå at tiltredelse er betinget av innlevert 
tilfredsstillende politiattest. 
Dersom denne skulle takke nei eller ikke svare innen fastsatt frist, bør det klart 
fremgå av vedtaket at 
tilbudet i neste omgang skal gå til andre søkere og i tilfelle hvem. Når skriftlig aksept 
av stilling er 
mottatt, sendes snarest underretning til andre søkere. 
 



 7  

Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det reviderte tilsettingsreglementet med de 
endringer som framkom i møtet. Reglementet legges fram for fellesrådet til ny 
behandling høsten 2020.. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Delegerte saker 

Orienteringssaker 

Referatsaker 


