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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Saksliste 
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 23.03.2022 kl. 16:30 

Møtested: Vår Frelsers menighetshus 

Arkivsak: 19/00493 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post 
kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

8/22 
19/00493-
137 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

9/22 
19/00493-
138 

Godkjenning av protokoll fra 22.02.2022 

Saker til behandling 

10/22 22/01331-1 Utøvelse av rollen som gravplassmyndighet 

11/22 22/01488-1 Drøfting rundt resterende rådsperiode 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

 
Haugesund, 15.03.2022 
 
 
Kjell Einar Bergsager 
Leder 
 
 
Kjetil Nordstrøm 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 414 19/00493-137 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 8/22 23.03.2022 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedlegg:  
 
         
 

Saksframlegg 
Innkalling og saksliste legges fram for godkjenning 
 

Forslag til vedtak 
Ingen merknader til innkalling og saksliste 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 414 19/00493-138 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 9/22 23.03.2022 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra 22.02.2022 
 
  
Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 22.02.2022 
 

Saksframlegg 
Protokoll er godkjent av leder og nestleder og legges fram for rådet til orientering 
 

Forslag til vedtak 
Haugesund kirkelige fellesråd tar protokollen til orientering 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 22.02.2022 kl. 16:30 
Møtested: Vår Frelsers menighetshus 
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), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein 
Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø 
menighetsråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Linda Saltvedt (Vår Frelsers menighetsråd) for Steinar David 
Jansen 

  
Forfall:  Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune) 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

4/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

5/22 Godkjenning av protokoll 18.1.2022 2 

Saker til behandling 

6/22 Årsmelding Haugesund kirkelige fellesråd 2021 3 
7/22 Årsregnskap 2021 3 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

   
 
Sted, 15.03.2022 
 
Kjell Einar Bergsager 
 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
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 2  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

4/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 22.02.2022 4/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Ingen merknader til innkalling og saksliste 
 

 

 
Godkjenning av protokoll 

5/22 Godkjenning av protokoll 18.1.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 22.02.2022 5/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokollen tas til orientering 
 
Møtebehandling 

Vedtak  

Protokollen tas til orientering 
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 3  

Saker til behandling 

6/22 Årsmelding Haugesund kirkelige fellesråd 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 22.02.2022 6/22 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Den framlagte årsmeldingen vedtas slik den foreligger 
 
Møtebehandling 

Kjell Einar Bergsager foreslo følgende endring, «Den framlagte årsmeldingen vedtas 
med de endringer som framkom i møtet». 
 
Votering: Enstemmig 
 
Vedtak  

Den framlagte årsmeldingen vedtas med de endringer som framkom i møtet. 

 

7/22 Årsregnskap 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 22.02.2022 7/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte årsregnskapet og ber om at 
mindreforbruk overføres til 55600 disposisjonsfond. 
 
Møtebehandling 

Kjell Einar foreslo nytt forslag til vedtak, «Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det 
framlagte årsregnskapet, mindreforbruk overføres til 55600 disposisjonsfond». 
Votering: Enstemmig 
 
Vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte årsregnskapet, mindreforbruk 
overføres til 55600 disposisjonsfond. 
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Orienteringssaker 

Eventuelt 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 800 22/01331-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 10/22 23.03.2022 

 
 
 

Utøvelse av rollen som gravplassmyndighet 
 
Vedlegg:  
 
         
 

Saksframlegg 
Bakgrunn for saken 
 
Fellesrådet er i gravplassloven(gl) § 3 tillagt ansvar for lokal gravplassmyndighet. Dette er 
normalordningen i Norge. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klage- og 
godkjenningsorgan. Dette innebærer at alt arbeid vi utfører relatert til gravferd (med unntak 
av det liturgiske) er å forstå som offentlig myndighetsutøvelse.  
 
Myndighetsutøving er når et forvaltningsorgan treffer et enkeltvedtak som er bestemmende 
for borgernes alminnelige handlefrihet. Forvaltningslovens og offentlighetsloven er det 
lovformelig kravet til hvordan dette skal håndteres samtidig som saksbehandlingen skal skje 
i tråd med det som kalles god forvaltningsskikk og alminnelige forvaltningsrettslige 
premisser. 
 
God forvaltningskikk 
Hensynsfull, åpen og serviceinnstilt 
 
Alminnelige forvaltningsrettslige premisser 
Krav til:  

 Forsvarlighet 

 Saklighet 

 Vern mot vilkårlighet 

 Rimelighet 

 Likebehandling 

 Forholdsmessighet 
 
I rollen som gravplassmyndighet skal alt dette ivaretas, men for oss som også er 
trossamfunn så blir kravet til likebehandling desto viktigere å ivareta. Vi utfører en offentlig 
oppgave på gravplassområdet og er i den sammenhengen ikke å forstå som et trossamfunn. 
Alle skal kunne henvende seg til gravplassmyndigheten uten å få en opplevelse av at en nå 
kontakter et trossamfunn. Dette blir ikke mindre jo mer sekulært og sammensatt samfunnet 
blir. 
Slik gravplassmyndigheten blir utøvd pr. i dag så kan vi strengt tatt ikke si at dette blir fullt ut 
ivaretatt. Når noen ringer om gravferd så blir telefonen besvart med Haugesund kirkelige 
fellesråd, alle brev som går ut har navnet Haugesund kirkelige fellesråd og olavsmerket klart 
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synlig. Konvolutter likeså. All informasjon om gravferd ligger på domenet til kirken.no og 
under Haugesund kirkelige fellesråd. Det er behov for en prinsipiell avklaring av hvordan 
Haugesund kirkelige fellesråd ønsker å ivareta sin rolle som utøver av offentlig myndighet på 
gravplassområdet 
 
Vurdering 
Ansvaret for å forvalte gravplassene er en oppgave Haugesund kirkelige fellesråd utøver på 
en god måte. Det er også en hensiktsmessig organisering da bortimot 90 % av seremoniene 
skjer i regi av Den norske kirke. At vi innehar begge rollen bidrar til at vi får til en sømløs 
planlegging og gjennomføring til beste for alle involverte aktører. Representanter fra andre 
trossamfunn gir også uttrykk for at dagens organisering er å foretrekke da de opplever at de 
av fellesrådet blir møtt med respekt og forståelse for andre aspekter knyttet til gravferden 
enn kun de rent praktiske. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at Human-etisk forbund 
sammen med en del mindre partier er en sterk motstander av ordningen. Det er heller ikke 
slik at andre ikke kan ivareta oppgavene på en god måte. Pr 2021 har fem kommuner 
totalansvar for lokal gravplassforvaltning deriblant Oslo og Sandnes, men det er min 
vurdering at det i disse tilfellene gjerne også er andre forutsetninger som ligger til grunn, 
forutsetninger som ikke er like aktuelle her. 
 
Etter søknad fra kommunen til statsforvalteren i Vestfold og Telemark, kan lokal 
gravplassmyndighet med statsforvalterens godkjennelse overføres fra kirkelig fellesråd til 
kommunen. Vi må være forberedt på at vårt ansvar som lokal gravplassmyndighet i stadig 
større grad kommer til å bli utfordret, og at politikere og andre kan ta initiativ til overføring av 
lokal gravplassmyndighet til kommunen. En proaktiv måte å møte dette på er å innrette 
driften på en måte som ikke gir rom for unødvendig kritikk. Dette kan gjøres på flere måter, 
men de to viktigste er gjerne at det ikke må levne tvil om at oppgaven utføres med i tråd 
med god forvaltningsskikk, og etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Videre at det 
ikke skapes tvil om hvorvidt vi klarer å holde de to rollene offentlig gravplassmyndighet og 
trossamfunn klart atskilt.  
Kravet til god forvaltning sikrer vi pr. i dag gjennom opplæring og gode saksbehandlings- og 
arkivsystemer. Vi har imidlertid et stykke vei å gå når de gjelder å skille mellom de to rollene 
offentlig gravplassmyndighet og trossamfunn. Det er imidlertid noen rent praktiske grep som 
kan tas for å synliggjøre skillet mellom rollene. 
 

1. Etablere en nøytral nettsideløsning som er for alle, uavhengig av religiøs bakgrunn 
eller livssyn. Bergen kirkelige fellesråd har vist hvordan dette kan gjøres på 
Gravplass.no.  

2. Erstatte «Haugesund kirkelige fellesråd» og Olavsmerket fra all korrespondanse 
relatert til utøvelse av gravplassmyndighet med «Gravplassmyndigheten i 
Haugesund». 
 

Det er gjerne også flere grep som kan tas, men uansett vil alle grep være betinget av at 
Haugesund kirkelige fellesråd om at det ligger et styrende prinsippvedtak til grunn. Dette 
begrunnet i at saksbehandling og øvrig forvaltning innenfor gravplassområdet skal gjøres 
med omsorg og sikre likebehandling for alle innbyggere uavhengig av bakgrunn, etnisitet, 
religion eller livssyn. Alt for å sikre at respekt og ivaretagelse for brukerne alltid har høyeste 
prioritet. 
Haugesund kirkelige fellesråd har lang erfaring i utførelsen av arbeidet som offentlig 
gravplassmyndighet og leverer tjenester av høy kvalitet. Det er ønskelig og fornuftig at den 
lokale gravplassmyndigheten fortsatt ligger til fellesrådet, men mye peker i retning av tiden 
er moden for å tydeliggjøre skillet mellom rollene som offentlig gravplassmyndighet og 
trossamfunn. Dette for å sikre at fellesrådet også i framtiden har tillitt som utøver av rollen 
som gravplassmyndighet. 
 
Konklusjon 
Kirkevergen anbefaler Haugesund kirkelige fellesråd å etablere et tydeligere skille mellom 
rollene som offentlig gravplassmyndighet og trossamfunn. 
 

Forslag til vedtak 
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Haugesund kirkelige fellesråd mener det er hensiktsmessig og prinsipielt riktig å etablere et 
tydelig skille mellom rollene som offentlig gravplassmyndighet og trossamfunn som 
beskrevet i denne saken. Haugesund kirkelige fellesråd ber derfor kirkevergen om å ta 
nødvendige skritt for å få dette etablert i tråd med saksframlegget. 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 41 22/01488-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 11/22 23.03.2022 

 
 
 

Drøfting rundt resterende rådsperiode 
 
Vedlegg:  
 
         
 

Saksframlegg 
Bakgrunn for saken 
Det er rådets leder som sammen med kirkevergen setter opp sakslisten til hvert møte i 
Fellesrådet. Da fører lett til at det blir kun de oppsatte sakene som blir gjenstand for drøfting. 
Det er derfor ønskelig at vi bruker dette rådsmøtet til en uformell og «mindre styrt» samtale 
rundt Fellesrådets framtidige prioriteringer og satsinger for å best mulig styrke Den norske 
kirke i Haugesund.  
 
Vurdering 
Det vurderes dithen at en «åpen post» kan bidra ytterligere til at rådsmedlemmene kan 
bringer inn i møtet tanker og ideer som kan bidra til å utvikle organisasjonen og arbeidet på 
en god måte. Vi bruker god tid til å drøfte smått og stort av muligheter og utfordringer. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Forslag til vedtak 
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