
 

 
 
 

Innkalling 
 
 

Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke, kirkerom. 
Dato: 20.04.2021 
Tid: Kl. 18:30 

 
De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til  
tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt 
inn. 
Varamedlem møter etter nærmare innkalling. 
 
Åpning ved Leif Ove. 
 
Dersom smittesituasjonen vedvarer på dagens nivå, blir møtet holdt på Teams. 
 
Saksliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
21/023 Godkjenning av innkalling  

21/024 Godkjenning av referat  

21/007 Besøk av sekretær Ann Helen Hebnes  

21/025 Samlesak for meldinger  

1 Menighetsdrift under koronapandemien pr. april 2021  

2 Sak om forståelse av godkjenningen av Tananger 
menighetsbarnehage er sendt statsforvalteren. 

 

3 Svar fra Sola kommune ang godkjenning av Tmb  

4 Informasjon til Tananger menighetsråd ang. skifte av 
vinduer i kafeen 

 

5 Referat fra møte i misjonsgruppen 15.03.21  

6 Informasjon om fusjonsplan FollowMe og NMSU  

21/026 Arbeid med handlingsplanen 2021 - 2026 : Vekst og Tur  

21/027 Friluftsgudstjeneste 6.juni 2021  

21/028 Dato for menighetsrådsmøter høsten 2021  

21/029 Gudstjenesteplan høsten 2021  

21/030 Konfirmasjonsgudstjenester i Tananger 2024  

21/031 Framtidig forvaltning av Tananger kapell  

21/032 Budsjettprosessen 2022 for SKF. Innspill fra Tananger 
menighet. 

 

21/033 Komite for menighetsweekend til Vaulali 10-12. september 
2021 

 

21/034 Ny giverbrosjyre 2021  

21/035 Markering av Tananger kirke 20 år  

21/036 Leder for Eierstyret for TmbSFO søker fritak fra hverv.  

21/008 Eventuelt  
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Tananger 12.04.2021 
 
 
Gro Mæland Myklebust 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/619 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/023 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Godkjenning av innkalling 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/559 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 08.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/024 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 16.03.2021 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
390.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/586 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 09.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/007 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Besøk av sekretær Ann Helen Hebnes 
 
Bakgrunn for saken: 

Menighetens ansatte skal årlig inviteres til et møte med menighetsrådet. Dette for å 
skire en god dialog og informasjonsflyt mellom råd og ansatte. De fleste ansatte fikk 
presentere arbeidet sitt på strategisamlingen i oktober. Da det ikke ble anledning til å 
høre fra sekretær Ann Helen Hebnes, inviteres hun til dette menighetrsådsmøte. Hun 
forteller om arbeidet sitt, og om gleder og utfordringer i tjenesten. Sekretærstillingen 
er på totalt 60% hvor av menigheten lønner 20%. Det åpnes for samtale. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/620 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/025 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Menighetsdrift under koronapandemien pr. april 2021 
 
 
2, Sak om forståelse av godkjenningen av Tananger menighetsbarnehage er sendt 
statsforvalteren. 
 
 
3, Svar fra Sola kommune ang godkjenning av Tmb 
 
 
4, Informasjon til Tananger menighetsråd ang. skifte av vinduer i kafeen 
 
 
5, Referat fra møte i misjonsgruppen 15.03.21 
 
 
6, Informasjon om fusjonsplan FollowMe og NMSU 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
300.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/596 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

1 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 

Menighetsdrift under koronapandemien pr. april 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Smittesituasjonen endret seg og det ble innført nye nasjonale retningslinjer like før påske. 
Planlagte påskegudstjenester kunne ikke gjennomføres fysisk. Det er i skrivende stund ikke 
åpnet opp for fysiske gudstjenester. Begravelser, vielser og dåpsseremonier kan 
gjennomføres. Barne og ungdomsarbeidet ble ikke rammet av de nye innstramningene. 
Menighetsrådet informeres om hvordan staben har arbeidet og gjennomført tiltak. Det gis 
mulighet for innspill og evaluering i møtet. 
 
Saksopplysninger: 
Palmesøndag ble formidlet ved digital publisering.  
Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag ble det holdt gudstjenester på Zoom.  
Kommende gudstjenester er også på Zoom: 11. og 18. april. 
 
Dugnad 15.april er utsatt på grunn av strengere smitteverntiltak. 
 
Trosopplæringstiltak er gjennomført skolevis. 
Konfirmantundervisning gjennomføres som planlagt, inndelt i skolens kohorter. 
Ungdomsklubben ESC drives klassevis (skolens kohorter). 
FollowMe drives på alternativt vis. 
 
Tanangerdagene 2021 er avlyst. 
 
Sommerens gudstjenester: 
Tradisjonelt veksler menighetene på å holde fellesgudstjenester gjennom sommerferien. 
På grunn av den ekstra krevende situasjonen mht pandemien og smittevern, ble alle 
sommerens gudstjenester i 2020 holdt i Sørnes kirke. Sommeren 2021 blir Tananger kirke 
vertskap for sommerens fellesgudstjenster. 
 
Dåpsaksjon: 
For å fange opp de som har utsatt dåp under pandemien, inviterer Solamenighetene til en 
dåpslørdag før sommerfeiren. Dåpslørdag i Tananger er 19. juni.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
369.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/612 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

2 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Sak om forståelse av godkjenningen av Tananger menighetsbarnehage er 
sendt statsforvalteren. 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet har mottatt svar fra Sola kommune om hvordan kommunen forstår 
godkjenningen av Tananger menighetsbarnehage. Saken er sendt videre til statsforvalteren. 
 
 
Saksopplysninger: 
Med kommunens forståelse av barnehagens godkjenning, vil det ikke være realistisk å sett i 
gang rehabiliteringsprosjektet.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
369.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/505 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 25.03.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

3 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Svar fra Sola kommune ang godkjenning av Tmb 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
WEBSAKAPP1Fillager$BrukereSKAD1_rmoen2021011303Svar på henvendelse 
vedrørende rehabilitering av Tananger menighetsbarnehageSFO (464135) 
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Arkiv: KF-KF, BYGG-
411.0, BYGN-
Tananger kirke, 
BYGGDOK-
Fremtidig 
vedlikehold, 
BYGGDOK-
Løpende 
vedlikehold 

JournalpostID: 21/613 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

4 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Informasjon til Tananger menighetsråd ang. skifte av vinduer i kafeen 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet fikk høsten 2020 en ekstrabevilgning fra Sola Kommune på kr. 300 000,- 
øremerket skifte av vinduer i kaféen. Arbeidet er nå i gang. 
I byggefasen vil SFO driftes fra kirkestuen og menighetssalen. Et eget uteområde er 
inngjæret for å gjøre lek ute trygg. 
 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidet med å skifte vinduer i kaéen vil skje i perioden 12.04. til 06.05. 
Framdriftsplanen er vedlagt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Fremdriftsplan Tananger Kirke 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
360.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/618 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

5 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Referat fra møte i misjonsgruppen 15.03.21 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
360.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/590 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

6 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Informasjon om fusjonsplan FollowMe og NMSU 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
390.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/561 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 08.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/026 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Arbeid med handlingsplanen 2021 - 2026 : Vekst og Tur 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet arbeider videre med realisering av handlingsplanen. 
 
Mål om 25% vekst 
Punkter som tas opp i samtale med ledere og grupper for å motivere til vekst legges frem i 
møtet og drøftes i rådet. 
Siden samfunnet har stengt ned på ny grunnet økt smitte, er det krevende å komme i gang 
med den planlagte prosessen. Menighetsrådet drøfter når det er hensiktsmessig å samtale 
med de ulike gruppene/lederne. Gruppene har svært ulik karakter. Noen vil gjerne ha godt av 
å komme litt i gang før en henvendelse. Andre vil ha glede av inspirasjon til å starte opp igjen 
etter koronanedstengningen.  
Fordeling av hvem som kontakter hvilke grupper legges frem i møtet. 
 
Tur hver måned på fast basis 
Forslag til tur etter gudstjenestene: 
19. sept. (med tema knyttet til høsttakkefest), 3. okt. og 24. okt. 
22. aug. blir det kickoff med aktiviteter utenfor kirken etter gudstjenesten. 
Menighetsrådet må sette ned en ansvarsgruppe. 
 
 
Saksopplysninger: 
Halvårskalenderen for Tananger menighet legges ved, med opplysninger så langt tiltak er 
planlagt.  
 
Forslag til vedtak: 
Fordeling av henvendelse til gruppene og tid for dette vedtas i møtet. 
Turdatoer blir: 19. september, 3. oktober, 24. oktober. 
Menighetsrådet nedsetter en ansvarsgruppe for turene. 
 
Vedlegg: 
Kalender 2021 TM 
 
 
  



Side 14 av 30 

 

 

 

  

Arkiv: KF-KF, SOKN-
Tananger sokn, 
KRK VIRK-300.0 

JournalpostID: 21/602 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/027 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Friluftsgudstjeneste 6.juni 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet gav AU i oppdrag å komme med forslag til sted for friluftsgudstjenesten 6. 
juni 2021. 
 
AU foreslår Sjøbadet som sted for friluftsfudstjenesten. 
Dersom været er dårlig med mye vind, endres stedet til Risnes der trærne gir mer ly. 
Dette kan endres på kort tid, noen dager før gudstjenesten. 
 
AU foreslår en enkel gudstjeneste uten rigg av teknisk utstyr annet enn bærbar høyttaler som 
går på batteri. Den benyttes vanligvis på gravplassen. 
Det er ønskelig at Arfon spiller trompet til sangene. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Frilugtsgudstjenesten markerer skaperverkets dag. 
Takkoffer går til Kirkens Nødhjelp. 
Gudstjenesten blir ikke en del av Tanangerdagene da disse er avlyst. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Friluftsgudstjenesten 6. juni 2021 holdes ved Sjøbadet. Daglig leder tar kontakt med 
kommunen for å avklare dette. 
 
Dersom været er dårlig med mye vind, endres sted til Risnes. 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
390.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/587 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 09.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/028 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Dato for menighetsrådsmøter høsten 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet møtes vanlig vis en gang i måneden med unntak av sommerferien. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Dato for menighetsrådets møter høsten 2021: 
24. august 
21. september 
19. oktober 
16. november 
14. sesember 
 
Alle møtene er lagt til tirsdager og tidsrammen er 18:30 – 21:30. 
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Arkiv: KF-KF, SOKN-
Tananger sokn, 
KRK VIRK-300.0 

JournalpostID: 21/560 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/029 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Gudstjenesteplan høsten 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet skal godkjenne gudstjenesteplanen når det gjelder type gudstjeneste, samt 
fordeling av dåp og nattverd. Forslag til gudstjenesteplan for høsten 2021 er 
vedlagt.Familiegudstjeneste holdes i snitt en gang pr. måned. Konfirmasjonsgudstjenestene, 
som ble forskjøvet fra våpens plan, er alt fastlagt. 
 
Saksopplysninger: 
Kalender 2021 for Tananger menighet, så langt den er planlagt for høsten, er lagt ved sak 
om arbeid med handlingplan. Gudstjenesteplanen er nedfelt der. Den gir grei oversikt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Gudstjenesteplan for våren 2021 vedtas slik den ble lagt fram. Ytterligere detaljer vedtas av 
staben. 
 
 
Vedlegg: 
Gudstjenesteplan høst 2021 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
332.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/588 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 09.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/030 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Konfirmasjonsgudstjenester i Tananger 2024 
 
Bakgrunn for saken: 
Konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger gjennomføres etter tradisjonen siste søndag i april 
og første lørdag og søndag i mai. Datoene fastsettes ca. tre år i forkant. 
Konfirmasjonsgudstjenestene tom. 2023 er fastsatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Konfirmasjonsgudstjenester 2024 i Tananger menighet: 
Søndag 28. april 
Lørdag    4. mai 
Søndag   5. mai 
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Arkiv: KF-KF, BYGG-
410.0, BYGN-
Tananger kapell 

JournalpostID: 21/592 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/031 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Framtidig forvaltning av Tananger kapell 
 
Bakgrunn for saken: 
Kirkeverge Trygve Torgersen og driftslede Jone Oltedal informerte menighetsrådet om 
Tananger kapells forfatning og status når det gjelder plan for framtiig forvaltning i møtet 16. 
mars. Notatet som ble presentert i møtet er gjengitt i saksopplysningene her, noe forkortet. 
 
Sist vedtak i Tananger menighetsråd: 
MR SAK 18/18 Framtidig forvaltning av Tananger kapell  
«Siden 2002, da Tananger menighet tok i bruk den nye Tananger kirke, har menigheten ikke 
hatt behov for Tananger kapell i sin virksomhet, som ifølge Kirkeloven § 9 er formulert slik:  
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende 
betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig 
og åndelig nød avhjulpet.»  
Som svar på kirkevergens brev til Tananger menighetsråd pr.16.08.2016 (FR Sak 35/16) vil 
menighetsrådet be Sola kirkelige fellesråd bistå med å kartlegge ulike alternativer for 
framtidig forvaltning av Tananger kapell.  
Dersom det skulle bli nødvendig å uttale seg til media vedrørende kapellet, vil det være 
kirkeverge eller menighetsrådsleder som uttaler seg.» 
 
Menighetsrådet drøfter den videre prosessen.  
 
Saksopplysninger: 

1. Bakgrunn for saken 

Sola kirkelige fellesråd og kirkevergen har i en årrekke arbeidet med spørsmålet 
vedrørende 
Tananger kapell og den fratidige forvaltningen. Siste behandling var i mai 2018 under 
FR-sak 
24/18 Framtidig forvaltning av Tananger kapell – plan for videre avklaring. Det vises 
til 
fyldig saksforelegg: 
https://sola.kirken.no/Portals/0/Dokumenter/M%F8ter%20FR/2018/INNKALLING%20
FR%20 
30.MAI%202018%20-%20med%20vedlegg%20sak%2018-23.pdf 
 

Det ble i saken gjort følgende vedtak: 
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a. Sola kirkelige fellesråd ber kirkevergen å kartlegge ulike alternativer for framtidig 
forvaltning av Tananger kapell ut fra framlagt plan pkt. a – h for dette, og legge fram 
saken 
til behandling i løpet av 2019. 
b. Fellesrådet tilrår at det legges til rette for et informasjons – og dialogmøte lokalt 
Tananger vedr. Tananger kapell når prosessen har avklart viktige forhold knyttet til 
pkt.a-h.Kirkevergen redegjør for status med å ta utgangspunkt i pkt. a – h + i med 
korte kommentarer: 

a. Søknad om kapellet kan avvigsles 

Med vedtaket i Tananger MR i mars 2018 (MR SAK 18/18 Framtidig forvaltning av 
Tananger kapell) om at Tananger menighet ikke har nåværende Tananger kapell 
lenger noen funksjon som kirkebygg for Den norske kirke i Tananger. Dette er en 
viktig og nødvendig avklaring med tanke på framtidig forvaltning av bygget. Det er 
derfor aktuelt og relevant å undersøke med Stavanger biskop og 
Kulturdepartementet og søke om at kapellbygget kan avvigsles fra kirkelig bruk til alle 
andre typer bruk (kulturbygg, seremonibygg mv.). Dette vil bli gjort hvis/når det 
avklares at det er aktuelt.  
En skal imidlertid være klar over at kapellbygget ved avvigsling ikke lenger er å 
betrakte som et kirkebygg, og kommunens økonomiske forpliktelse vil med det etter 
kirkelovens bestemmelser opphøre. 
Men formelt står Tananger sokn fremdeles som formell eier (jfr. Kirkelovens § 17 
Definisjon av og eiendomsrett til kirke.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-
07-31/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 ), mens forvaltningen av kirkebygget hører inn 
under kirkelig fellesråd: § 18.Forvaltning av kirkene og begrensning i rådighet.   

b. Avklaring vedrørende Riksantikvarens listeføring av kapellbygget 

Det er relevant å få formelt avklart med Riksantikvaren hva som er grunnlaget for og 
begrunnelsen for at Tananger kapell er listeført, med tanke på å søke om å få 
kapellbygget tatt ut av Riksantikvarens bestemmelser om såkalt listeføring. 
 

Regjeringen er i ferd med å flytte det meste av kulturminneforvaltningen ut i 
regionene, men kirkene blir inntil videre værende hos Riksantikvaren. Det er varslet 
en egen prosess om framtidig myndighetsplassering knyttet til kirkene. Se utfyllende 
informasjon her:  https://www.ka.no/sak/article/1497068 

c. Kartlegge eventuelle langsiktige bruksinteressenter 

Kirkevergen har 17.04.18 mottatt en formell henvendelse fra Den eritreisk – 
ortodokse menigheten i Rogaland om å få etablert en løsningsorientert dialog mellom 
menigheten og Sola kirkelige fellesråd med tanke på deres menighets framtid. Det 
foreligger ikke mer konkret informasjon om dette. I lys av det pågående 
avklaringsarbeidet er det etter kirkevergens vurdering noe tidlig både å gå inn i slike 
dialoger samt ta formell stilling til denne type henvendelser. 
Kirkevergen har på vegne av fellesrådet ved flere anledninger gjort henvendelser til 
Sola kommune om framtidig forvaltning av kapellbygget, og har fått svar tilbake om at 
Sola kommune tar saken til orientering og vil avvente framtidig prosess / dialog fra 
Sola kirkelige fellesråd i denne saken. I dialog med Sola kommune har kirkevergen 
signalisert positiv holdning til alternativ kommunal kulturbruk av kapellbygget, også 
med tanke på tilbygg, men at muligheten for dette avhenger av Riksantikvarens 
godkjenning. Uansett hvilken framtidig bruk kapellbygget kan få er det nødvendig å 
minne om at at det for framtidige bruker vil være et løpende vedlikeholds – og 
oppgraderingsbehov som vil kreve nødvendige vedlikeholdsmidler som må dekkes 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31/KAPITTEL_3
https://www.ka.no/sak/article/1497068
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enten av bruker eller ved leieinntekter.  
d. Avklare et eventuelt salg 

Kirkevergen vurderer det som krevende å foreslå og legge til rette for et salg til 
ekstern kjøper av kapellbygget, så lenge det ligger inne på Tananger kirkegård. En 
gravplass er på mange måter lokalbefolkningens fellesområdet, og kirkevergen 
vurderer det som uaktuelt å foreslå salg til f.eks. en ekstern kommersiell aktør. Før 
en eventuelt går konkret videre må det grundig vurderes om et slikt salg vil være 
tjenlig og / eller hensiktsmessig for all uoverskuelig framtid for lokalsamfunnet. I 
tilfelle fellesrådet vurderer salg av kapellbygget som aktuelt og hensiktsmessig må 
det avklares nøye hvilke klausuler og heftelser som må kreves tinglyst mht. framtidig 
bruk av bygget, også i lys av at det ligger graver nær på 3 av kapellets sider. 

e. Reforhandle nåværende utleieavtale til et nivå som i betydelig større grad 
gir inntekter som kan dekke helt nødvendig vedlikehold. 

Kirkevergen har i alle disse utleieårene vurdert utleieforholdet som midlertidig, fram til 
endelig avklaring av framtidig forvaltning av bygget. Tanken har vært at det er positivt 
å leie kapellbygget ut til et annet trossamfunn til en rimelig utleiesats når den lokale 
menigheten har fått nytt kirkebygg. I dette tilfellet er det blitt gjort til en 
innvandrermenighet som på denne måten har et greit sted å utøve sitt menighetsliv 
på disse årene. Bygget har rent bygningsteknisk hatt godt av å være jevnlig 
oppvarmet. Månedsleien har i årevis vært kr. 3 500 /mnd. Inkludert strøm. 
Kirkevergen vurderer det som kurant å øke dette leiebeløpet til kr. 3 500 – 4 000 / 
mnd. Fra og med 01.01.2020. Disse ekstra leieinntektene vil imidlertid ikke bidra av 
betydning til de kostbare vedlikeholdsarbeidene som venter. 
(Kommentar: Leieavtalen opphørte i 2020 grunnet byggets tilstand.) 

f. Undersøke stipulerte kostnader knyttet til reparasjon og oppgradering av 
orgelet.  

Orgelet er i generelt dårlig stand og antas ikke vedlikeholdt på flere tiår, og vil derfor 
ha behov for en betydelig gjennomgang og oppdatering. Til dette arbeidet må det 
engasjeres en godkjent orgelkonsulent (http://www.orgelkonsulent.no/).  
Kirkevergen har så langt ikke prioritert vedlikeholdsmidler til dette. Det kun er 1-2 
årlige vielser i kapellet, og brudeparene informeres om at orgelet ikke kan/bør 
brukes. Flere henvendelser anbefales å legge vielsen til Tananger kirke. 
(Kommentar: Bygget er nå stengt for all bruk.) 

g. Innspill til kommende års budsjettprosesser overfor Sola kommune 

Sola kirkelige fellesråd må som byggforvalter fram til annet eventuelt er vedtatt 
og/eller godkjent årlig fremme nødvendige budsjettbehov til Sola kommune for 
nødvendig kort – og langsiktig vedlikehold av kapellbygget, ihht. kirkelovens §17. 
Disse innspillene må i hovedsak være begrunnet i utarbeidet tilstandsrapport fra 
2015 samt resultatene fra KAs tilstandsanalyse som utføres i 2018.  

h. Utrede og behandle forslag om å søke Kulturdepartementet om å få rive 
kapellbygget 

I kirkevergens innspill til Sola kirkelige fellesråd i FR-sak 35/2016 stod det: 
Budsjettprosess 2017 – innspill til Sola kommune ble det i pkt. 4 4) Langsiktig 
vedlikeholdsplanlegging lagt fram fyldig orientering om Tananger kapells tilstand, og 
følgende punkt vedrørende kapellbygget ble vedtatt i budsjettsaken: 

http://www.orgelkonsulent.no/
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c. På bakgrunn av utarbeidet tilstandsrapport for Tananger kapell 
igangsetter Sola kirkelige fellesråd en prosess i tett samarbeid med 
Tananger menighet og Sola kommune for å utrede framtidig forvaltning av 
kapellbygget med tanke på videre drift eller eventuell godkjenning fra 
Riksantikvaren til riving av kapellbygget. 

 

Avslutningsvis legges til et ekstra punkt på bakgrunn av fellesrådets vedtak i sak 
24/18:  
 
 

i. Planlegge et informasjons – og dialogmøte vedrørende Tananger kapell 

Fellesrådet i samråd med Tananger menighetsråd må vurdere tidspunktet for og 
formålet med et informasjons – og dialogmøte nøye.  

 

1. Dagens vedlikehold 

Fellesrådet har med årlige tilgjengelige budsjettmidler til vedlikehold dessverre 
ikke mulighet til å prioritere tungt vedlikehold av Tananger kapell. I praksis 
drives et minimumsvedlikehold, og kapellbygget forfaller, også visuelt.  
Vaktmester / driftsleder drøfter fortløpende vedlikeholdsbehovene av kapellet 
med kirkevergen. Det er en krevende vedlikeholdssituasjon å være i, og vi ser at 
det gjerne kunne vært brukt 100 – 200 000 kr. pr. år i nødvendige 
vedlikeholdstiltak. Vinduene i klokketårnet er nylig blendet, får å unngå at løse 
glass fra vinduene faller ut og skader forbipasserende. 
 

2. HØP  2020 – 23 Sola kommune: Innspill fra Sola kirkelige 
fellesråd 

Sola kirkelige fellesråd sendte 03.06.2019 sitt budsjettinnspill til Sola kommune, 
og har formulert følgende informasjon om Tananger kapell: 

3.b. Investering 
Pkt. 6 Tananger kapell – framtidig forvaltning 

Sola kirkelige fellesråd finner det nødvendig å informere Sola kommune også om 
tilstanden til Tananger kapell, som har hatt en del fokus både gjennom media og 
ellers de siste årene. 
 

Tananger kapell er et tradisjonelt Linstow - kirkebygg fra 1879 (Linstow var en kjent 
kirkebyggarkitekt). Den er listeført hos Riksantikvaren, og bygget er vurdert som et 
verneverdig kulturminne. Riksantikvaren gir faglige råd om endringer eller 
vedlikehold, og det er biskopen som gir endelig vedtak etter kirkeloven. Alle kirker i 
Norge bygget mellom 1650 og 1850 er listeført. En rekke kirker bygget etter 1850 er 
også listeført, deriblant Tananger kapell.  
 

Kapellbygget gikk ut av ordinær kirkelig bruk som soknekirke i 2002 da nåværende 
Tananger kirke ble vigslet og tatt i bruk, og brukes kun sporadisk til enkelte vielser. 
Tananger menighetsråd presiserte formelt i mars 2018 at menigheten ikke har bruk 
for kapellbygget. Det har de siste 8-9 årene vært utleid til en innvandrermenighet til 
bruk på søndagene. 
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Det har siden 2002 ikke har vært mulig å prioritere vedlikeholdsmidler for Tananger 
kapell. Som hastetiltak våren 2015 ble det montert skiferfangere på begge sider av 
hovedtaket fordi det ved flere anledninger hadde sklidd ned takskifer, til stor fare for 
besøkende på Tananger kirkegård. Våren 2019 foretas det også tilsvarende 
krisereparasjoner, og de 3 vinduene i klokketårnet er også blitt blendet ute og inne, 
for å unngå at løse glassvinduer faller ned på forbipasserende, med den fare det kan 
utgjøre. 
 

Kirkevergen fikk utarbeidet en ekstern tilstandsrapport høsten 2015. Denne 
dokumenterte en estimert kostnad for nødvendige reparasjons – og 
rehabiliteringsarbeid på om lag  kr. 3,0 mill.kr (2015). Erfaringsmessig fører de aller 
fleste rehabiliteringsprosjekter på kirkebygg og andre offentlige bygg til betydelige 
merkostnader. Den 140 år gamle bygningen lider tydelig av manglende vedlikehold. 
Den  største kostnadene vil være reparasjon av råteskader i tårnet og bordkledning 
generelt samt omtekking av skifertakene.   
 

Kirkevergen fikk på ettersommeren 2018 i samarbeid med KA 
(Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) framlagt en oppdatert 
tilstandsanalyse av Tananger kapell, også utarbeidet av et eksternt, profesjonelt 
rådgivningsfirma. Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholds-
/oppgraderingstiltak de neste 10 årene vurdert til ca. kr 8 200 000 inkl. mva.  
 

Hvis kapellbygget skal bevares vil det i all framtid ha behov fort jevnlige 
vedlikeholdsmidler (stipulert til 50’ - 100 000 kr/år) som kirkelig fellesråd vil måtte be 
Sola kommune om tilskudd til. I lys av at det i Sola kommune i løpet av få år vil være 
bygget det 4. nye kirkebygget siden 1977 (Sørnes; Tananger (2002), Ræge (2009) 
og Sola (byggestart 2019) har fellesrådet forsøkt å igangsette en prosess som 
forhåpentligvis kan avklare framtidig bruk og forvaltning av bygget. Som listeført 
kirkebygg hos Riksantikvaren vil det f.eks. ikke være mulig å fatte et eventuelt lokalt 
vedtak om riving på egenhånd; det må godkjennes av Riksantikvaren / Stavanger 
biskop.  
 

Fellesrådet gjorde 30.05.18 (FR-sak 24/18) følgende vedtak om Tananger kapell: 
a.           Sola kirkelige fellesråd ber kirkevergen å kartlegge ulike alternativer for 

framtidig forvaltning av Tananger kapell ut fra framlagt plan pkt. a – h for 
dette, og legge fram saken til behandling i løpet av 2019.  

b. Fellesrådet tilrår at det legges til rette for et informasjons – og dialogmøte 
lokalt i Tananger vedr. Tananger kapell når prosessen har avklart viktige 
forhold knyttet til pkt. a – h.  

På bakgrunn av de utarbeidede tilstandsrapportene for Tananger kapell finner Sola 
kirkelige fellesråd nødt til å varsle en betydelig framtidig rehabiliteringskostnad (fra 
2020) dersom det avklares at kapellbygget skal / må forvaltes videre i framtiden, selv 
om det ikke lenger er behov for å beholde kapellbygget til kirkelig bruk. 
Stipulert rehabiliteringskostnad 2020 - 2022: kr. 8 200 000 

 

3. Avslutning 

Det er for kirkevergen uaktuelt å foreslå overfor Sola kirkelige fellesråd at vi skal la 
stillinger i menighetene stå vakante i flere år for å klare å dekke beregnede 
rehabiliteringskostnader på Tananger kapell. Kirkevergens ansvar er bl.a. å våke 
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over den totale ressursforvaltningen, og foreslå gjennom driftsbudsjettforslaget hvert 
år i januar en så god ressursutnyttelse som mulig innenfor de tilgjengelige rammene 
fellesrådet har til disposisjon, først og fremst gjennom det årlige rammetilskuddet fra 
Sola kommune.  
 

Kirkevergen mener at saken om Tananger kapell og dets tilstand er kommet så langt 
at Sola kirkelige fellesråd i samråd med Tananger menighetsråd / menighet og i 
forståelse med Sola kommune i kommende periode 2019 – 2023 bør lande på et 
avviklingsvedtak for Tananger kapell og begynne på den formelle prosessen for å 
rive kapellbygget.  
 
 
Forslag til vedtak: 

Tananger menighetsråd fastholder vedtaket fra MR SAK 18/18 Framtidig forvaltning av 
Tananger kapell: «Siden 2002, da Tananger menighet tok i bruk den nye Tananger kirke, 
har menigheten ikke hatt behov for Tananger kapell i sin virksomhet.» 
Menighetsrådet vil be Sola kirkelige fellesråd bistå med videre kartlegging av ulike 
alternativer for framtidig forvaltning av Tananger kapell. 
 
Menighetsrådet anerkjenner den store verdien bygget har som kulturminne, signalbygg for 
Tananger samt identitetsformidler for kristen tro.  
På bakgrunn av at menigheten ikke har bruk for kapellet i sin virksomhet, og med tanke på 
de store nødvendige vedlikeholdskostnadene som foreligger, ber likevel Tananger 
menighetsråd kirkevergen på vegne av menigheten, om å undersøke mulighetene for 
avvigsling av kapellet og rivning av bygget. Kapellet er nå stengt for all bruk grunnet dets 
dårlige forfatning.  
 
Menighetsrådet vil legge til rette for et informasjons- og dialogmøte lokalt i Tananger vedr. 
Tananger kapell når prosessen har avklart viktige forhold knyttet til dette. 
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21/032 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Budsjettprosessen 2022 for SKF. Innspill fra Tananger menighet. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 2022 i sitt 
møte 28. mai. Budsjettskrivet innleveres til rådmann så fort som mulig etter møtet.  
 
Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med og oppdatert på menighetenes og 
kirkebyggenes behov.  
 
Fellesrådets gir sine innspill til kommunens egen budsjettprosess med utgangspunkt i 
trossamfunnsloven (tsl) § 14 Finansiering av Den norske kirke. Kommunens rammetilskudd 
til kirkelig fellesråd fastsettes årlig i kommunestyrets møte i desember.  
 
Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte råd med hver sine ansvarsområder og 
adskilte økonomier. Kirkebyggene er soknenes eiendom (tsl §15) og forvaltes og 
vedlikeholdes av fellesrådet. Av fellesrådets årlige driftsbudsjett utgjør som kjent 65 % av det 
totale årsbudsjettet faste personalrelaterte utgifter.  
Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt rammetilskudd fra 
kommunen. For 2021 fikk fellesrådet derimot en økning på kr 400 000 pga økte utgifter ifm 
nye Sola kirke, men samtidig en generell reduksjon på kr 812 000 i tilskuddet. Dette vil være 
utgangspunktet for kommunens beregning av tilskudd for neste år. Det er viktig at vi melder 
og synliggjør reelle behov i menighetene og i kirkebyggene overfor kommunens ledelse.  
 
Menighetsrådenes innspill skal føres på vedlagt budsjettskjema for å gi god oversikt i 
fellesrådets budsjettarbeid. Pkt. 4 gir en mulighet til innspill og ønskede prioriteringer på 
fellesrådets interne budsjettprosess; dvs. behov for tiltak som menighetsrådene er spesielt 
opptatt av blir prioritert når 2022-budsjettet skal fastsettes.  
 
Kirkevergekontoret trenger innspillene fra menighetene i hende innen mandag 7.mai for å 
forberede saken til fellesrådets møte 26. mai.  
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
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Forslag til vedtak: 
1.Innspill til ordinær drift:  
Automatisk døråpner på hoveddør, for rullestolbrukere. 
Lameller for solskjerming på kirketorget. 
Fornye beplantning i kirkens gårdsrom. 
2. Behov for nye stillinger: 
Felles ungdomsdiakon i Sola i 100% stilling 
Øke organist/kantorstillingen med 50% til 100% 
 
4. Andre budsjettinnspill: 
Kortrapper tilpasset kirkerommet, for å ivareta HMS. 
 
Begrunnelse og prisanslag utarbeides av daglig leder og sendes fellesrådet innen 7. mai. 
 
Kommentar til pkt.2.: 
Det vil være særlig behov for ungdomsdiakon etter et år der ungdom har lidd under 
koronapandemien. Regjeringen oppfordrer til satsing på tiltak for barn og unge for å fremme 
psykisk helse og hindre ensomhet og psykisk uhelse. Tananger menighetsråd foreslår at 
fellesrådet fremmer behov for to fulle stillinger der hver menighet har ca.50% andel. 
 
Vedlegg: 
MR budsjettskjema til FR 2022 
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21/033 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Komite for menighetsweekend til Vaulali 10-12. september 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet har booket Vaulali for sin menighetsweekend 10-12- september 2021. 
Planleggingsarbeider bør komme i gang før sommeren. Menighetsrådsmedlemmend bes 
komme med forslag til komitemedlemmer på møtet.Det er fint om de som forelås blir 
kontaktet før møtet med et uforpliktende spørsmål om dette er noe de kan tenke seg. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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21/034 Tananger menighetsråd 20.04.2021 

 
 

Ny giverbrosjyre 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighetsråd har vedtatt å revidere brosjyren for menighetens givertjeneste. 
Forslag til ny brosjyre ettersendes til menighetsrådet når dener klar. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Markering av Tananger kirke 20 år 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger kirke er 20 år høsten 2022. Hvordan ønsker meighetsrådet å markere dette? 
Jubileet kan markeres i liten eller stor skala. Det er også mulig å vente til 25 år som er et 
«rundere» tall. 
 
AU drøftet saken og mener det vil være positivt å markere 20-årsjubileet. Dette vil være en 
anledning til å nå ut til Tanangerbuen og gjøre menigheten og kirken tydelig i folks 
bevissthet.  
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighetsråd ønsker at kirkens 20 årsjubileum markeres. Det nedsettes en komite 
for markeringen. 
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Leder for Eierstyret for TmbSFO søker fritak fra verv. 
 
Bakgrunn for saken: 
Leder for Eierstyret for TmbSFO, Knut Erik Hollund, søker om fritak fra dette vervet. 
Begrunnelsen er ønsket om å benytte sin fritid i den kristne MC klubben Conquest, som 
driver et misjonalt utadrettet arbeid. 
 
Menighetsrådets medlemmer bes tenke gjennom og foreslå alternative kandidater til vervet 
som leder for Eierstyret. 
 
 
Saksopplysninger: 
Leder for Eierstyret er oppnevnt av menighetsrådet og er valgt for hele meighetsrådets 
periode. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Knut Erik Hollund kan fritas fra vervet som leder for Eierstyret for TmbSFO når ny leder er på 
plass. Menighetsrådet starter arbeidet med å finne ny leder. 
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Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


