DEN NORSKE KIRKE
Karmøy kirkelig fellesråd
Rådhuset
4250 KOPERVIK
Tlf: 52810001
Faks: 52857186

Kopervik 21.12.2011

Møtebok Karmøy kirkelig fellesråd
Møtedato: 21.12.2011
Møtetid:
kl. 18:30
Møtested: kirkevergekontoret
Tilstede:
Kjell Bårdsen, Helge Sylfest Gaard, Aase Simonsen, Karl Martin Hansen, Nils Olav Stava, Svein Magnus
Munkejord, Knut Skaug, Kjell Ferkingstad, Andres Fjelltun.
Representant fra nytt Vedavågen sokn pr 1.1.2012 Aud Norunn Tjøsvoll møtte som observatør.
Fra administrasjonen: Kirkeverge Marta Lunde Medhaug, ass. kirkeverge Per Gunvald Haaland,
økonomikonsulent Øyvind Larsen (sak 60-62/11).
Andakt v/Kjell Bårdsen, Avaldsnes sokn
Det vil bli sendt ekstra påminnelse via SMS til neste person som er satt opp for å ha andakt/betrakning i
forbindelse med utsendelse av møteinnkalling.
Saker
Sak 058/11 REFERATSAKER KKF 21.DES 2011
Vedtak:
Referatliste refereres og godkjennes for nedenstående punkt:
1. Rundskriv V-6/2002 B av 21.01.2002 fra Kulturdept. vedr. overføring av kirkelige
eiendommer fra kommunene til kirkelig fellesråd.
2. Kopi av brev av 04.05.2010 til Stavanger bispedømmeråd vedr. Arbeidsmiljø –
systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid.
3. Kopi av leiekontrakt av 01.11.2011 vedr. leie av Torvastad ungdomshus.
4. Kopi av brev av 28.10.2011 fra Karmøy kommune til Stiftelsen Kopervik menighet
Ungdoms- og alderstenter vedr. forlengelse av leieavtale – bruk av opsjon til
01.02.2014.
5. Kopi av bispemøte 17.-21.okt sak BM 41/11 Kirkeordningsarbeid
6. Kopi av brev av 04.11.2011 fra kirkeverge Svein Inge Torstvedt og Kjell Bertel Nyland
vedr. bispemøtet og kirkeordning.
7. Kopi av svarbrev av 15.11.2011 fra bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien vedr.
bispemøtets uttalelse om kirkeordningsspørsmål.
8. Åpent brev til bispemøtet av 23.11.2011 fra Svein Inge Torstvedt og Kjell Bertel Nyland.
Vedr. bispemøtets uttale i BM sak 41/11.
9. Kopi av brev av 14.11.2011 til Norheim menighetsråd vedr. bemanningssituasjonen i
Norheim menighet.
10. Kopi av brev av 29.11.2011 til Karmøy lensmannskontor vedr. påtalebegjæring i
forbindelse med skadeverk Avaldsnes kirke.
11. Brev av 23.11.2011 fra Stavanger biskop vedr. godkjenning av flatskjerm i Åkra kirke.
12. Høringsuttalelse av 18.11.2011 vedr. elektronisk registrering av kirkelige handlinger –
elektronisk kirkebok.
13. Brev av 02.12.2011 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt vedr. melding om
henleggelse av grovt tyveri fra bil (bil til kirkegårdsarbeider Avaldsnes og Kopervik).

14. Resultater bispedømmerådsvalget 2011.
15. Brev av 07.12.2011 fra advokatfirma Harris vedr. avg.nr. 243-1, Skudenes prestegard,
gnr. 50, bnr.39, vedr. leiekontrakt ved Falnes kirkegård.
16. Program for grunnkurs for nye fellesråd på Haugalandet og Sunnhordland onsdag
25.januar i Aksdal kirke. Kirkevergen har foretatt påmelding. KIRKEVERGEN SENDER
UT SMS FOR OPPDATERT PÅMELDING.

Sak 059/11 OMGJØRING AV STILLINGER
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) vedtar følgende omgjøringer av stillinger
1. Falnes og Ferkingstad sokn. 10 % klokkerstilling omgjøres til 10 % menighetsarbeiderstilling.
Vedtaket gjøres under forutsetning av positiv uttalelse i Falnes menighetsråd og Ferkingstad
sokneråd og at menighetsrådene tar ansvar for arbeidsoppgavene tillagt klokkerstillingen. Jfr.
KAU-sak 12/11.
2. Åkra sokn. 25 % klokkerstilling omgjøres til 25 % adm.lederstilling.
Vedtaket gjøres under forutsetning av positiv uttalelse i Åkra sokneråd og Vedavågen
menighetsråd, og at soknerådet/menighetsrådet tar ansvar for arbeidsoppgavene tillagt
klokkerstillingen.
3. Norheim sokn. Følgende deltidsstillinger: 54,23 % kirketjener, 25 % vaktmester, 40 %
renholder (totalt 119,23 %) omgjøres til èn 100 % stilling som kirketjener/vaktmester. Stillingen
utlyses så snart som mulig. Resterende vakanse på 0,19 årsverk innberegnes i total
stillingsreduksjon på inntil 3 årsverk i forbindelse med omorganisering i KKF. Uttale fra
Norheim menighetsråd er vedlagt saken.
4. Norheim sokn. 50 % ungdomslederstilling omgjøres til 50 % menighetsarbeiderstilling. Det
lyses ut ny stilling som adm.leder (50%) /menighetsarbeider(50%). Utlysing foretas så snart
som mulig etter at Norheim menighetsråd har kommet med sin uttale.
5. 20 % av 100 % kirkegårdsarbeider tjenestested Åkra og Vedavågen omgjøres til vaktmester
med arbeid knyttet til enøk, drift og vedlikehold av bygg i hele fellesrådsområdet, jfr. KAU-sak
13/11.

Sak 060/11 Budsjettoppfølging 3-2011
Kirkeverge beklager at det ved en feil var lagt inn regnskapsoversikt pr 13.12.2011, med
manglende regnskaps tall for 2010.
Vedtak:
Karmøy kirkelige fellesråd tar budsjettoppfølging pr 13.12.2011 til orientering.
Ved årsoppgjøret avsettes følgende poster til bruk i 2012:
- Lønn Kateket Norheim
200.000 kr.
- Ny bil
182.000 kr.
Budsjettoppfølging pr 30.11.2011 utsendes rådets medlemmer til orientering i forbindelse med
referat.

Sak 061/11 Budsjett- og økonomiplan 2012-2015
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd er orientert om Karmøy kommunestyre sitt vedtak om driftstilskudd for
2012 til Karmøy kirkelige fellesråd på kr. 21.151.000.
1. I Investeringsbudsjettet er det avsatt:

-

2 millioner kroner til gravplass på Torvstad.
53 millioner kroner til ny kirke i Kopervik.

2. Ledige stillinger som budsjettmessig dekkes av KKF, skal vurderes før eventuell utlysning.
Karmøy kirkelige fellesråd godkjenner framlagte budsjett- og økonomiplandokumenter for
2012-2014.

Sak 062/11 Kjøp av revisjonstjeneste
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd velger revisjonsfirmaet Rogaland Revisjon IKS som fellesrådets og
tilhørende menighetsrådenes/soknerådets revisor fra 01.07.12 – 30.06.15.

Sak 063/11 Vedavågen sokn - sokneprest pr. 1.1.2012
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd takker for 25 % lønnsmidler til sokneprestestilling i Vedavågen sokn fra
og med 1.1.2012 fra Stavanger bispedømmeråd.
Det takkes og for videre løfte om ytterligere 25 % lønnsmidler til sokneprest når det frigis
prostiprestetjeneste i vårt prosti jf. mail av 1.9.2011 fra Stavanger bispedømmeråd til
prost/kirkeverge.
Karmøy kirkelig fellesråd vil legge lønnskostnader for 30 % av stillingen menighetspedagog inn i
prosjektet sokneprestestilling til Vedavågen sokn. Samlet vil KKF refundere 55 % av
lønnskostnadene for stillingen, Sokneprest i Vedavågen med henvisning til vedtak fra Vedavågen
menighetsutvalg sak 46/11,og Åkra sokneråd sak 49/11.
KKF forutsetter at Stavanger bispedømmeråd ordner tjenestepensjon for den ansatte.
KKF vil pr. 21.12.2011 skrive under på framlagt forslag til avtale av 14.12.2011 der Stavanger
bispedømmeråd ivaretar arbeidsgiveransvar og utbetaler lønn mot refusjon.
KKF ser med glede frem til at stillingen blir besatt.

For Karmøy kirkelig fellesråd

Kjell Bårdsen
Leder

Marta Lunde Medhaug
Kirkeverge

