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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 18. juni 2019 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke   
 
ÅPNING.  Dagens bibelord 
      
TIL:   Gro Mæland Myklebust  

Mariann Hellestø Kean 
   Siv Elin Mæland  

Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  1. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  2. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  3. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tanangermenighet.no 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 14. juni 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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51/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

  

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

52/19 Godkjenning av protokoll 

  

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 28.05.2019 godkjennes. 

 

53/19 Renovering av Tananger menighetsbarnehage/SFOs lokaler:  

 Valg av forprosjekt (Vedlegg) 

 

 Eierstyret i Tmb/SFO har sendt ut minikonkurranse til tre firma vedrørende 

 forprosjekt for renovering av lokalene som Tmb/ SFO  benytter til sin drift.  

 Alle aktørene som ble invitert til å delta i konkurransen har gitt tilbud.  

 Aktørene er: Multiconsult, Norconsult og Prosjektil. Tross samme 

 konkurransegrunnlag er pristilbudene satt opp på litt ulikt vis. Dette gjør det noe 

 utfordrende å sammenligne tilbudene. Da eierstyret behandlet saken i møte 13. 

 juni ble avklaringer gjort pr. telefon. Tilbudene er av en størrelsesorden som går ut 

 over eierstyrets matrise for økonomisk handlingsrom. Eierstyret har derfor laget 

 en innstilling til menighetsrådet, som fatter vedtak i saken. Menighetsrådet vedtar 

 også hvilke midler som skal benyttes til forprosjektet. Tmb har et ubundet 

 investeringsfond på 24 000 kr og et disposisjonsfond på 5 mill. kr. 

 Tananger Eierstyrets vurdering og innstilling:  

  

Eierstyre Sak 9/19: Gjennomgang av 3 tilbud på forprosjekt     

Kriterier som det er enighet om at det skal vurderes ut fra: pris, kjennskap til bransje og 

kjemi/kommunikasjon.  

Gjennomgang av mail fra vaktmester Jone med hans betraktninger som fagperson.  

Multiconsult utgår pga. pris.  

Norconsult og Prosjektil har en differanse på kr. 25.000, - i sine pristilbud.  

Telefon til Prosjektil for å avklare ift. kostnadsoverslag for rehabilitering i to alternativ. 

Tilbudet innebærer at de gir en faglig vurdering av hva som er lurt å gjøre (bevare/fornye). 

Pristilbudet inneholder det vi trenger for å legge totalprosjektet ut på anbud. Det som kan 

komme i tillegg er en liten anbudsteknisk del.  

Prosjektil har konkurransedyktig pris, erfaring fra barnehagefeltet og vi har god kjemi.  

 

Innstilling: 

Vi har fått anbud fra Multiconsult, Norconsult og Prosjektil.  

Multiconsult utpriser seg selv med en pris på kr. 900.000, - 

Norconsult gav et godt og spesifikt tilbud på tilstandsvurdering/mulighetsstudie på kr. 

160.000, -, men er noe dyrere enn Prosjektil. Prisen for forprosjekt kommer i tillegg til prisen 

for tilstandsvurdering/mulighetsstudie med kr. 60.000/120.000, -  

Hos Prosjektil er forprosjektet innbakt i prisen på kr. 185.000, -. Prosjektil var det eneste 

firmaet som ønsket å komme på befaring.  

 

Vi innstiller Prosjektil til å lage et forprosjekt for Tananger menighetsbarnehage / SFO. 
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Firma Pris Kjennskap til 

bransje 

Kjemi/kommunikasjon 

Multiconsult 

 

- - - 

Norconsult 

 

- + - 

Prosjektil 

 

+ + + 

 

 

 Forslag til vedtak: 

 Prosjektil tildeles forprosjekt for renovering av Tananger 

 menighetsbarnehage/SFO sine lokaler. Prisen er 185 000,- + mva. Kostnadene 

 dekkes av fond. Tmb´s ubundne investeringsfond tømmes og avsluttes. 

 Resterende tas av tmb´s disposisjonsfond. 

 

 

54/19 Oppfølging av saker 

 

 SAK 5 – 19 Kirkevalg 2019 

 

 Forhåndsvalg på Solakirkenes Servicetorg 13.08 – 06-09 kl.10-14. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Følgende personer håndterer forhåndsvalget for Tananger sokn som skjer på 

 Solakirkenes servicetorg: Trygve Torgersen, Kai Rune Byberg, Berit K 

 Edvardsen, Turid E Jensen, Siri Lindtveit og Lise-Ingeleiv Grunnaleite.  

 

 Forhåndsvalg på TABO onsdag 28.08 kl.11:00 -12:30. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Følgende personer håndterer forhåndsvalg på TABO 28.08 kl.11:00-12:30: 

 Anne Marit Vigdel, Ann Helen Hebnes. 

 

   

  

 SAK 48 – 19  Gave til Sola menighet: Stoler til ny kirke 

 Tananger menighetsråd vedtok å tildele ett kirkeoffer til Sola menighet,  

 SAK 48/19.  Dato ble ikke fastsatt siden offerplanen for høsten 2019 ikke var lagt 

 da vedtaket ble fattet. Oversikt over gudstjenestene viser at alle kirkeoffer for 

 2019 er fordelt. Offer til  Sola menighet kan enten skyves til 2020, eller 

 menighetsrådet kan gjøre om vedtaket for offertildeleing for å gi rom for dette 

 nye offeret. Da er det nærliggende å redusere med ett offer til egen virksomhet. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Tananger menighetsråd velger å redusere antall offer til menighetsarbeidet fra 6 

 til 5 offer i 2019 for å gi rom for ett nytt offer. Det nye offeret går til Sola 

 menighet, øremerket Ny kirke. 


