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De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til  
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Godkjenning av innkalling 
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Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 19.01.2021 
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Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Menighetsdrift under koronapandemien pr. februar 2021 
 
 
2, Referat fra styremøte i ESC 210113 
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1 Tananger menighetsråd 09.02.2021 

 
 

Menighetsdrift under koronapandemien pr. februar 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Samfunnet rundt oss og menighetslivet er fortsatt begrenset av smittevernrestriksjoner. Det 
gis en orientering om menighetsdrift etter gjeldende smitteverntiltak. 
 
 
Saksopplysninger: 
Sola kirkelige fellesråd har nylig revidert lokal plan for smittebegrensning. Den legges ved 
sammen med huskeliste for smittevern ved gudstjenester og arrangement, til orientering. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
210128 Lokal plan for smittebegrensning i Solakirkene 
210128 Huskeliste for smittevern for gudstjenester og kirkelige arrangement 
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Referat fra styremøte i ESC 210113 
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Regnskapsrapport for Tananger menighet 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Sola kommune fører regnskapet for Tananger menighet. Regnskapet følger kommunale 
regnskapsprinsipper. Menighetsråde skal godkjenne regnskapet. Da regnskapet ikke var 
fullstendig sluttført før møtet 09.02.20, kan det forekomme mindre endringer i forhold til 
vedlagte rapport. Regnskap for Tananger menighetsbarnehage/SFO legges frem for 
eierstyret 22. februar og godkjennes der.  
 
 
Saksopplysninger: 
Regnskap pr. tjeneste gir en oversikt over alle «avdelingene» i regnskapet. 
Avdelingenes overskudd/underskudd reguleres mot fondet deres. 
De avdelingene som ikke har eget fond reguleres mot menighetens fellesfond.  
Tananger menighetsbarnehage/SFO/Åpen barnehage er avdelinger/tjenester i menighetens 
regnskap. Barnehagen utgjør også den største virksomheten.  
 
Foruten ansatte i Tmb/SFO/Åpen barnehage har menigheten arbeidsgiveransvar for 
ungdomsarbeider i 60% og sekretær i 20% stilling. Menigheten har egen givertjeneste til 
ungdomsarbeiderstillingen. 
 
2020 har på alle måter vært et unntaksår. På grunn av avlyste gudstjeneste, gudstjenester 
med få tillatte tilstede og digitale gudstjenester har offerinntektene sviktet stort, både til 
menigheten og til organisasjonene. Leieinntektene er også sterkt redusert.Samtidig har det 
vært liten aktivitet i menigheten, dermed mindre utgifter. Dette er noe av årsaken til 
driftsoverskuddet. 
 
I desember mottok menigheten tilskudd fra bispedømmet øremerket digital advent og 
julefeiring. Teknisk utstyr ble skaffet i en fei og vi hadde midler til profesjonell strømming. 
 
Det er svært gledelig at givertjenesten har holdt stand dette året. Samtidig vil menighetsrådet 
jobbe for at flere skal finne glede i å gi til menigheten sin, eller øke sin givertjeneste. Vi går 
en fremtid i møte der kirken må forberede seg på et større økonomisk ansvar. 
 
Menigheten har 53 givere som står for 415 550. Fordelt slik:  
Ungdomsarbeid         345 050  
Trosopplæring            42 300 
Søndagsskole              3 000 
Menigheten generelt  25 200 
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Tjenestene som sorterer under Barne- og ungdomsarbeid søker og får tildelt driftsmidler fra 
Sola kommune samt frifondsmidler. Dette sikrer god drift. 
 
Når alle avdelingene er lagt sammen ser vi at: 
Menigheten har et driftoverskudd på:               kr    170 760  
Barnehagen SFO har et driftsoverskudd på :   kr 2 089 564 
Samlet driftsoverskudd:                                kr 2 260 324 
           
Noen kommentarer til de enkelte tjenestene/avdelingene: 
 
4400 Fellesutgifter/inntekter i menigheten: + 73 455 kr  
Inntekter-felles: Intern husleie fra SFO ( 145000), utleie til ulike typer samvær (26000), 
inntekter fra basar (43 000), kirkeoffer (34 000),  givertjeneste (25000) samt renter av 
bankinnskudd (115 000) utgjør de viktigste inntektene.  
 
Utgifter – felles:  
Lønn til 20% sekretærstilling (114 000), inventar, utsyr -i hovedsak teknikk ( 53 000), 
arrangementer og bevertning (37 000)og vedlikeholds forpliktelser av SFOs lokaler(28 000) 
er blant hovedpostene.  
           
4410  Konfirmantarbeidet :  + 62 435 kr. 
Inntekter: konfirmantkontingenten. Kontingent deles høst/vår med kr.900,- pr. semester. 
Utgiftene ble langt lavere enn budsjettert hovedsakelig fordi fysiske arrangementer måtte 
utgå. Konfirmantopplegget har i stor grad vært digitalt. Det vurderes å redusere vårens 
kontingent vesentlig dersom leir må avlyses grunnet korona. 
 
4421  Søndagsskolen: + 2 651 kr   (Eget fond) 
Inntekter: Givertjeneste, frifondsmidler og driftsstøtte fra Sola kommune. 
Utgifter: Undervisningsmateriell, kurs, utstyr, arrangement som besøk i Kongeparken. 
 
4425  Trosopplæring : +12 931(Eget fond) 
Inntekter: Givertjeneste og kirkeoffer. Inntektene fra kirkeoffer ble mindre enn budsjettert 
hovedsakelig grunnet korona. 
Utgifter: Utdelingsmateriell, noe lønn til styrking av trosopplæring. 
Planlagt overskudd settes på fond, som budsjettert. Vi bygger opp fond til utdeling av bøker, 
materiell og utgifter til  tiltak.  
 
4432 Tananger menighetsbarnehage: + 1 585 845 (Eget fond) 
Inntekter: Kommunalt tilskudd, refusjoner og brukerbetaling. 
Utgifter: Lønnskostnadene er største utgiftspost. Disse har vært lavere enn budsjettert. 
Sykefravær har blitt dekket inn med vikarer som har lavere lønn enn fast ansatte. 
Langtidsfravær i ledelsen har ikke blitt dekket opp med vikar 
 
4433 SFO: + 284 632 (Eget fond) 
Inntekter: Foreldrebetaling. Refusjon av husleie, strøm og renhold. 
Utgifter: Lønnskostnadene er største utgiftspost. Personalet er tilpasset behovet i forhold til 
antall barn. Sykefravær er blitt dekket opp med vikarer som har lavere lønn enn fast ansatte. 
Dette medfører et overskudd. 
 
4434  Ungdomsarbeider:  + 22 390 kr 
Inntekter: Givertjeneste (kr.345 050,-), kirkeoffer (kr.16 142,-), annet tilskudd (kr. 8000,-) 
Utgifter: Ungdomsleder i 60% stilling. (kr. 346 802) 
For første gang på i alle fall ni år er det ikke overforbruk på denne tjenesten. I hovedsak er 
grunnen noen større enkeltstående giverbeløp. 
 
4436  Jesha : + 6 614 (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommunen, frifondsmidler, inngangspenger, kiosksalg. 
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Utgifter: Bevertning, inventar, utstyr, profilartikler (som bla. Brukes som premier). I år ble 
midler også bruk til en oppgradering av gymsal og skytebane. 
  
4439 Åpen barnehage: + 219 086 kr 
Inntekter: Kommunalt tilskudd basert på antall barn. Tilskuddet var høyere enn budsjettert. 
Utgifter: Lønnskostnader er største utgiftspost og var lavere enn budsjettert.  
 
4440  Diakoni: - 6 628 kr  
Inntekter: Betaling for torsdagslunsj.  
Utgifter: Bevertning, utgifter til arrangementene Trsdagslunsj og Språkkaféen. 
 
4450  Kirkemusikk : - 11 965 kr 
Inntekter: To offer var budsjettert. 
Utgifter: Honorar til musikere ved høytidsgudstjenester og arrangementer, instrumenter, 
noter.  
 
4452  Barnekoret:  + 6 079 (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune, frifondsmidler. 
Utgifter: Ressursmateriell og utstyr. Noe teknisk utstyr ble bestilt, men kom først januar 21, 
og kommer på neste års regnskap. 
 
4455 Tananger Gospel:  - 6 735 kr   (Eget fond) 
Inntekter: Betaling fra deltakere 
Utgifter: Honorar til pianist, bandleder. Medlemsbetalingen dekker ikke honorarutgiftene. 
 
4461  Ungdomsklubb + 10 033 kr 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune. Frifondsmidler, betaling fra deltakere, kiosksalg.  
Utgifter: Bevertning, Followme lederkurs, ledere på konfirmantleir, utstyr (teknikk) og 
inventar. 
 
4499 Interne finansieringstransaksjoner  
All over/underforbruk blir ført over på de ulike fond. Oversikten angir de tjenestene som har 
eget fond. Resterende tjenester reguleres mot fellesfond/disposisjonsfond. 
Overføring til fond var ikke gjort da regnskapsrapporten ble skrevet ut. 
 
Renter fordeles etter forhold: 50% Menighet (4400) 25% Tmb (4453) 25% SFO. 
 
Denne kommentaren er skrevet før regnskapet er endelig avsluttet. 
Mindte endringer vil forekomme i forhold til endelig fullført regnskap. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner regnskap for Tananger meighet 2020 under forusetning av at 
revisor ikke har innvendinger til regnskapet. Regnskap for Tananger 
menighetsbarnehage/SFO legges fram for eierstyret og godkjennes der. Menighetsrådet er 
informert om at mindre endringer i regnskapstallene kan forekomme da regnskapet pr.dags 
dato ikke er fullstendig sluttført. 
 
Vedlegg: 
Regnskap TM 2020 foreløpig 
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Budsjett for Tananger menighet 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet skal vedta budsjett for Tananger menighet 2021. Budsjettforslaget er vedlagt 
og blir presentert i møtet. Budsjett for Tananger menighetsbarnehage/SFO og åpen 
barnehage blir lagt fram for eierstyret 22. februar og vedtas der. 
 
 
Saksopplysninger: 

Budsjettforslaget et lagt slik at budsjettet for Tananger menighet totalt sett går i 
balanse. 
Hver tjenestene uten om 4400 Felles og 4410 Konfirmantarbeid går i balanse. Se 
kommentar under. Å legge budsjett i korona pandemi gjør tallene usikre. 
 

4400 Fellesutgifter/inntekter i menigheten:  
Inntekter: Intern husleie fra SFO 145 000 kr er en viktig inntektskilde. SFO får leien 
refundert av kommunen. Inntekter fra basar, betaling fra deltakere (bl.a. 
menighetsweekend), fem kirkeoffer, en liten givertjeneste samt renter av 
bankinnskudd utgjør de viktigste inntektene. Basarinntektene er budsjettert til 80 000 
og 50% oversendes Misjon Uten Grenser.  
 

Utgifter – felles:  
Lønn til 20% sekretærstilling, inventar, utstyr, teknikk, bevertning, vedlikeholds 
forpliktelser av SFOs lokaler og arrangementer, er hovedpostene. Det er budsjettert 
25 000kr i sponsing av menighetsweekend som en del av satsing på barnefamilier. 
Menighetens del av energikostnadene kr. 37 000kr er en ny kostnad på bakgrunn av 
kutt i fellesrådets økonomi. 
           

4410  Konfirmantarbeidet :   
Inntekter: Konfirmantkontingent kr. 1000,- for høstsemester. Det er budsjettert for 50 
konfirmanter. Koronasituasjonen gjør planlegging vanskelig. Det budsjetteres ikke 
med leir for vårens konfirmanter. Derfor bortfaller vårkontingenten for dette kullet. 
Utgifter: Oppstartsarrangement for nytt kull og materiell med unntak av 
konfirmantbibel som dekkes av trosopplæringsmidlene. Underforbruk føres på fond 
og benyttes til våren 2022 da vi regner med at leir er mulig, og kontingent på kr.1000 
for våren ikke vil dekke leirkostnader. 
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4421  Søndagsskolen 
4436  Jesha  
4452  Barnekoret 
4461  Ungdomsklubb  
Budsjett for disse tjenestene er lagt i samarbeid med hovedlederne. 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune og frifondsmidler samt inntekter ved 
arrangement. 
Utgifter: Bevertning, inventar, utstyr, kurs for ledere, og arrangementer. 
Followme lederkurs og sponsing av leir (i år: menighetsweekend) er en hovedutgift 
for ungdomsklubb. 
 

4425  Trosopplæring  
Inntekter: Givertjeneste og 4 kirkeoffer.  
Utgifter: Utdelingsmateriell og innleid ressurs på tiltak. 
 

4434  Ungdomsarbeider:   
Inntekter: Givertjeneste, 3 kirkeoffer. 
Utgifter: Ungdomsleder i 60% stilling.  
 

4440  Diakoni:  
Inntekter: Betaling for torsdagslunsj.  
Utgifter: Bevertning, utgifter til arrangementene Torsdagslunsj og Språkkafé.  
 

4450  Kirkemusikk : 
Inntekter: To kirkeoffer. 
Utgifter: Honorar til musikere ved høytidsgudstjenester og arrangementer, 
instrumenter, noter.  
 

4455 Tananger Gospel 
Inntekter: Betaling fra deltakere 
Utgifter: Honorar til pianist, bandleder 
 

4499 Interne finansieringstransaksjoner  
Et budsjettert overskudd i Konfirmantatbeidet 4410 på kr. 10 000 settes på fond. 
Tananger menighet felles 4400 setter hvert å av kr. 10 000 på Pensjonsfond.  
Hensikten er å ta høyde for framtidige pensjonsforpliktelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til budsjett for Tananger menighet 2021 vedtas. 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett TM 2021 
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Årsrapport Tananger menighet 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Årsrapport for Tananger menighet 202skal legges fram for årsmøtet 14. mars 2020. 
Årsrapporten legges ut for gjennomsyn to uker før, på menighetens hjemmesider og i kirken. 
 
 
Saksopplysninger: 
Menighetens avdelinger, utvalg og ansatte har levert sine rapporter, som nå er samlet til ett 
dokument. Noe redaksjonelt arbeid gjenstår. Årsregnskapet tilføyes når det er sluttført. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport for Tananger menighet 2020 godkjennes med enkelte redaksjsosnelle endringer. 
Årsregnskapet tilføyes når det er sluttført. 
 
 
Vedlegg: 
ÅRSRAPPORT TANANGER MENIGHET 2020 
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Strategi og handlingplan 2021 - 2026 underdokument pr. februar 21 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet har arbeidet videre i grupper etter sist møte for å konkretisere og tidfeste 
handlingspunktene i planen. Momenter fra gruppene er ført på dokumentet. 
Hver gruppe orienterer. Menighetsrådet drøfter tiltakene og tidsplanene på de ulike 
handlingspunktene. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Handling til neste menighetsråd noteres. 
 
 
Vedlegg: 
Strategi og Handlingsplan TM 2021-2026 pr. 20.12.15 Underdokument 
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Årsmøte for Tananger menighet 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Årsmøte for Tananger menighet holdes etter gudstjenesten 14. mars. Gjeldende 
smittevernrestriksjoner vil selvsagt avgjøre om fysisk møte er mulig. Årsrapport og andre 
saksdokumenter gjøres tilgjengelig 2 uker før møtet. 
 
Saksopplysninger: 
Slik blir møtet annonsert i menighetsblad og på menighetens hjemmeside: 
 
ÅRSMØTE 

Med forbehold om restriksjoner, holdes det årsmøte for Tananger menighet 

søndag 14. mars like etter gudstjenesten. 

Saksliste: 
Valg av to personer til å underskrive protokoll 
1.          Godkjenning av saksliste 
2.          Årstapport og regnskap for 2020 
2.          Lokal grunnordning for gudstjeneste i Tananger menighet 
3.          Planer for rehabilitering av Tananger menighetsbarnehage/SFO. Orienteringssak. 
 
Menighetsrådet ved gudstjenesteutvalget har jobbet med en revisjon av lokal 
gudstjenesteordning. Dette er et pålegg fra Kirkerådet og gjelder alle menighetene i Den 
norske kirke. I høst prøved vi ut endringene. Menighetsmøtet skal godta den reviderte 
gudstjenesteordningen, som sendes biskopen for endelig godkjenning. 
 
Eventuelle saker til årsmøtet må meldes skriftlig til menighetsrådsleder innen 7. mars. 
Årsrapport og forslag til lokal grunnordning for gudstjeneste legges ut på menighetens 
hjemmeside og i kirken 2 uker før årsmøtet. 
Vel møtt! 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet drøfter form og gjennomføring av årsmøtet. 
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Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


