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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 18.02.2020 kl. 16:30 
Møtested: Udland kirke 
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Kirkeverge), Anne Marthe Møinichen 

(Rossabø), Rune Steensnæs Engedal (Prost), Ole-John 
Melkevik (Vår Frelsers), Steinar David Jansen (Vår Frelsers), 
Svein Håvåg (Skåre), Kjell Einar Bergsager (Rossabø), Lilly 
Charlotte Tvedt (Haugesund kommune) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Margunn Ek Wathne (Skåre) 

  
Forfall:  Kathrine Straum (Skåre) 
  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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7/20 20/00121-1 
Investering i elbil til utførelse av renholdsoppgaver i 
Haugesund kirkelige fellesråd. 

4 

8/20 19/00476-6 Økonomiplan 2020 - 2024 5 

    

 
Haugesund, 19.02.2020 
 
Leder av utvalg 
Kjell Einar Bergsager 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader 
 
 
Godkjenning av protokoll 

Protokoll ble godkjent uten merknader 
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Saker til behandling 

5/20 Stillingsvurdering - assisterende kirkeverge 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020 5/20 

 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020: 

 
Møtebehandling 

Svein Håvåg: Ba om følgende tillegg foran forslaget til vedtaket: «På grunnlag av 
saksbehandling ønsker Haugesund kirkelige fellesråd å…» 
 
 
Votering 

Kirkevergens forslag til vedtak med Håvåg sitt tilleggsforslag ble stemt over: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak/innstilling  

På grunnlag av saksbehandling ønsker Haugesund kirkelige fellesråd å avvikle 
stillingen som assisterende kirkeverge gitt at oppgavene som ligger til stillingen blir 
ivaretatt på en god måte. Den endelige beslutningen delegeres til 
Administrasjonsutvalget for å sikre en god involvering av tillitsvalgte. 
 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

 

 
Forslag til vedtak 

 
Haugesund kirkelige fellesråd ønsker å avvikle stillingen som assisterende kirkeverge 
gitt at oppgavene som ligger til stillingen blir ivaretatt på en god måte. Den endelige 
beslutningen delegeres til Administrasjonsutvalget for å sikre en god involvering av 
tillitsvalgte. 
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6/20 Oppretting av lærlingeplass 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020 6/20 

 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkeverge fremmet følgende tillegg: 
Forutsatt endelig vedtak i adm.u. om å legge ned stillingen som ass. kirkeverge. 
 
 
Votering 

Det ble stemt over Innstilling til vedtak med tillegg 
Enstemmig vedtatt 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak/innstilling  

Haugesund kirkelige fellesråd ber kirkevergen ta skritt for å få på plass en læreplass i 
Haugesund kirkelige fellesrådsområde knyttet til administrasjon og gravplassdrift. 
Forutsatt endelig vedtak i adm.u. om å legge ned stillingen som ass. kirkeverge. 
 
 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

 

 
Forslag til vedtak 

 
Haugesund kirkelige fellesråd ber kirkevergen ta skritt for å få på plass en læreplass i 
Haugesund kirkelige fellesrådsområde knyttet til administrasjon og gravplassdrift. 
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7/20 Investering i elbil til utførelse av renholdsoppgaver i 
Haugesund kirkelige fellesråd. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020 7/20 

 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Vedtatt med sju mot en stemme. 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak/innstilling  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar å gå til anskaffelse av en el bil og til etablering 
av ladepunkt. Kostnaden, oppad begrenset til 250 000, finansieres ved bruk av 
udisponerte midler i investeringsbudsjettet. 
 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

 

 
Forslag til vedtak 

 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar å gå til anskaffelse av en el bil og til etablering 
av ladepunkt. Kostnaden, oppad begrenset til 250 000, finansieres ved bruk av 
udisponerte midler i investeringsbudsjettet. 
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8/20 Økonomiplan 2020 - 2024 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 21.01.2020 4/20 

2 Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020 8/20 

 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 18.02.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak/innstilling  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar den foreliggende økonomiplanen for perioden 
2020-2023 
 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

 

 
Forslag til vedtak 

 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar den foreliggende økonomiplanen for perioden 
2020-2023 
 
 
 


