
 

 
 
 

Innkalling 
 
 

Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke, sakristi 
Dato: 14.06.2022 
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 nærmere innkalling.  
 
Åpning ved Gro. 
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Tananger, 07.06.2022 
 
Bjørg Irene Stallemo 
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Godkjenning av innkalling 
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22/043 Tananger menighetsråd 14.06.2022 

 
 

Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 10.05.2022 
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22/044 Tananger menighetsråd 14.06.2022 

 
 

Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mai 2022 
 
 
2, Innstramminger i barnehageloven vedr. private barnehager 
 
 
3, Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - mai 2022 
 
 
4, Referat fra møte i Misjonsgruppen 18.05.22 
 
 
5, Referat fra Basarkomitéen 24.05.22 
 
 
6, Informasjon fra fellesrådet 
 
 
7, Sola kirkelige fellesråds Årsrapport 2021 
 
 
 
  



Side 5 av 19 

 

 

 

  

Arkiv: KF-KF, BYGG-
460.0, BYGN-
Tananger kirke, 
SOKN-Tananger 
sokn 

JournalpostID: 22/1564 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 06.06.2022 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

1 Tananger menighetsråd 14.06.2022 

 
 

Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mai 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Ressursgruppen for rehabilitering av TmbSFO arbeider sammen med rådgiver i KA, Trygve 
Nedland, for å danne grunnlag for et økonomisk bærekraftig rehabiliteringsprosjekt på 
bakgrunn av barnehagens godkjenning.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
MØTE I RESSURSGRUPPEN FOR REHABILITERING AV TMB/SFO 20.05.2022 TEAMS  
Tilstede: Leif Ove Roalsvik, Jone Oltedal, Randi Lundberg Tveit, Trygve Nedland.  
Forfall: Svein Olav Myklebust.  
 
Bakgrunn for møtet:  
PBL har utarbeidet en kalkyle over TmbSFOs økonomi med tanke på inntjening og mulighet 
for å betjene lån vedrørende rehabilitering. Revisor Trygve Nedland fra KA har bearbeidet 
kalkylen slik at den er lettere for oss å jobbe med.  
KLP har beregnet et avviklingstilskudd. Dette er et beløp som indikerer fremtidige 
pensjonsutgifter dersom virksomheten TmbSFO skulle bli lagt ned i dag. Avvilingstilskuddet 
er beregnet til 4,6 mill. TmbSFOs fond er store nok til å sette av beløp tilsvarende 
avviklingstilskuddet på pensjonsfondet.  
(Fond tilhørende TmbSFO pr.31.12.21 er på 10 mill.)  
Kalkylen ble presentert i møtet. Den bygger på gjeldende pedagognorm, bemanningsnorm 
og forventet tilskudd pr. barn på bakgrunn av vår godkjenning på 304 m2.  
 
Usikre faktorer er tilskuddsordningen til private barnehager, lånerenten og pensjonsutgifter.  
Regnskapstall viser at TmbSFO har hatt gode resultat i mange år på rad. Beløpet som PBL 
har lagt inn i sin kalkyle er et årlig overskudd på 500 000 kr. Dette er midler som da kan 
betjene lånet. På bakgrunn av at det årlige overskuddet har vært langt større de siste fem år, 
vurderer vi dette som svært forsiktig budsjettert.  
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Videre saksgang:  
 
1.  
Styrer beregner hva vi kan budsjettere med av årsoverskudd for Tmb/SFO og kun Tmb.  
Dette vil være avgjørende for hvor stort lån vi kan ta opp.  
I beregningen ligger et nokså beskjedent årsoverskudd på ca. 500 000 kr. Årsoverskuddet i 
2021 var dobbelt så stort.  
2.  
Styrer bes beregne kostnadene barnehagen vil bli belastet dersom tjenesten som kommunen 
yter ved å føre regnskap og lønn faller bort.  
3.  
Når disse tallene er bragt til veie innkalles til møte i Rehab.gr. der Styrer blir med.  
Sak: Hvor stort lån kan vi anbefale som realistisk? Dato for møtet: 2. juni.  
4.  
Grenseoppgang av Tmb/SFOs lokaler og kirkens lokaler mht. vedlikeholdsplikt, ventilasjon 
etc. Vi trenger å ha kirkeverge kirkevergen med.  
5.  
Bestille nytt forprosjekt fra Prosjektil.  
Eventuelt bestille to prosjekt: Med/uten SFO-drift.  
MR ønsker i prinsippet at SFO videreføres. Ser vi at dette er urealistisk, må avgjørelsen tas i 
MR.  
 
MØTE I RESSURSGRUPPEN FOR REHABILITERING AV TMB/SFO 02.06.2022 
Tilstede: Leif Ove Roalsvik, Jone Oltedal, Randi Lundberg Tveit, Svein Olav Myklebust,  
Synnøve Olsen Hatlestad. 
 
Styrer Synnøve Olsen Hatlestad la fram sine vurderinger over mulige innstramminger i 
barnehagens budsjett for å oppnå et bedre budsjettert årlig driftsoversresultat, som kan 
betjene et fremtidig lån. 
Styrer presenterte også kostnadene for regnskapsførsel og lønn dersom avtalen med 
kommunen faller bort. 
 
Det settes opp et nytt møte med Trygve Nedland der nevnte momenter legges inn i kalkylen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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2 Tananger menighetsråd 14.06.2022 

 
 

Innstramminger i barnehageloven vedr. private barnehager 
 
Bakgrunn for saken: 
Stortingets utdannings- og forskningskomite støtter regjeringens lovproposisjon, som blant 
annet innebærer at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, skal ikke 
kunne drive annen virksomhet og at private barnehager ikke har lov til å ta opp lån andre 
steder enn i banken.  
Stortinget vil vedtar endringene i lovverket i løpet av juni 2022. En orientering om lovforslaget 
er vedlagt. (Artikkel fra Vårt Land 25.05.2022)  
Hvordan endringene vil bli til slutt gjenstår å se. Det er altså sannsynlig at vår barnehage må 
skilles ut som eget rettssubjekt. Et annet spørsmål er om drift av SFO blir vurdert som 
«annen virksomhet». 
Saken tas oppigjen når lovendringene er vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Innstramming i barnehageloven VL 25.05.2022 
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3 Tananger menighetsråd 14.06.2022 

 
 

Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - mai 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
I følge økonomiforskriften og Tananger menighets økonomireglement, skal menighetsrådet 
minst en gang i året behandle regnskapsrapport og ha en oppfølging av budsjettet. 
Menighetsrådet kan ut over dette minimumskravet bestemme hyppigheten av slik 
rapportering. AU finner det fornuftig å gi en rapportering nå. 
 
 
Saksopplysninger: 
To regnskapsrapporter er vedlagt. Den enkleste viser resultat, samlet inntekter/utgifter, for 
hver tjeneste. Den andre viser detaljer for hver tjeneste i regnskapet. Økonomirapporten 
gjelder fra januar til dd. 07. juni 2022. I praksis er transaksjoner for mai måned måned så 
godt som ført i regnsakpet. Menighetsbarnehagen og SFO er ikke med i rapporten. 
Budsjettoppfølging fra disse avdelingene gis til eierstyret. Økonomirapporten gjenspeiler at 
det ikke er store bevegelser i regnskapet. De største inntektene samt utgiftene kommer i 
løpet av siste halvår. Her følger kommenterer til de enkelte tjenestene: 
 
4400: Fellesutgifter  
INN: Ingen av de store inntektene er mottatt ennå. Det gjelder inntekter fra basar og intern 
husleie fra SFO. Offer til eget formål ligger under budsjett, men her er kun offer for april ført i 
regnskapet.Den lille givertjenesten går sin gang og husleieinntektene er som budsjettert. 
 
UT: Posten datarekvisita er oppgradering av ProPresenter, tekst og bildeverktøyet i 
kirkerommet. Menighetsrådets satsing på feiring av 20-års jubileum kommer til høsten. 
Derfor er det pr. nå et underforbruk på arrangementer og honorar. 
Til info:Refusjon til fellesrådet gjelder lønn til sekretær i 20%.  
 
4410 Konfirmantarbeidet  
INN: Konfirmantkontingenten er splittet i vår- og høstinnbetaling. Vårkontingenen er innkrevd, 
men noen sene innbetalinger er ikke ført. UT: Arrangementsutgifter er alt vesentlig leir.Den 
gjennomføres om våren. 
 
4421 Søndagsskolen  
INN: Driftstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler er ennå ikke mottatt.  
Søndagsskolen har en liten givertjeneste.  
UT: Sprell levende og søndagsskoleblad.  
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4425 Trosopplæring 
INN: Givertjeneste og offer. Økt betaling fra deltakere skyldes kontingent vedr.  
Sjø-&Kirkeleir som arrangeres første uken av sommerferien. 
UT: Utdelingsmateriell, utstyr til tiltak og bevertning. 
 
4434 Ungdomsarbeid  
Denne tjenesten utgjør kun lønn til ungdomsarbeider. (Se refusjon til fellesrådet).  
Givertjenesten dekker ikke lønnsutgiftene. Uten økning i givertjeneste mangler vi på årsbasis 
ca. 40 000kr. Tre offer skal dekker noe av gapet.  
 
4436 Jesha  
INN: Driftstilskudd fra kommunen og frifondsmidler gjennom Acta er ikke mottatt ennå.  
UT: Underforbruk skyldes lavere aktivitet enn vanlig, grunnet ledermangel.  
 
4440 Diakoni (Torsdagslunsj, språkkafe.) 
INN: Betaling av torsdagslunsj. Dette dekker ikke utgifter til honorar og tjenesten har et 
overforbruk. 
UT: Bevertning og foredragshonorar.  
  
4450 Kirkemusikk  
INN: To kirkeoffer. Ett er tatt opp, men ikke ført. Neste er på Vi synger julen inn.  
UT: Utgiftene gjelder honorar til musikere som trompetister til høytidsgudstjenester.  
 
4452 Tananger Barnekor  
INN: Driftstilskudd fra kommunen og frifondsmidler er ikke mottatt ennå.  
UT: Det har vært lav aktivitet og derfor lite utgifter.  
 
4455 Tananger Gospel. 
Budsjetterte Inntekter er betaling fra kormedlemmer. Budsjetterte utgifter er honorar til 
bandleder og dirigent. Ingen av delene ført i regnskapet ennå. 
 
4461 Ungdomsklubb  
INN: Driftsmidler fra kommunen og frifondsmidler gjennom MNSU er ikke mottatt ennå. 
Oppstartsstøtte fra NMSU er mottatt. 
UT:  Bevertning deltakere og medarbeidere. Arrangementsutgifter:Ledere på konfirmantleir. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Budsjettoppfølging for Tananger menighet januar – mai 2022 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Økonomirapport TM 01-05.2022 enkel 
Økonomirapport TM 01-05.2022 komplett 
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Referat fra møte i Misjonsgruppen 18.05.22 
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Referat fra Basarkomitéen 24.05.22 
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Informasjon fra fellesrådet 
 
Bakgrunn for saken: 
Hvert menighetsråd er representert med to representanter i Sola kirkelige fellesråd. For å 
ivareta god informasjonsflyt, setter vi opp «informasjon fra fellesrådet» som fast meldingssak 
etter fellesrådsmøtene. Leif Ove Roalsvik og Mette Myklebust orienterer fra møtet 1. juni.  
 
 
Saksopplysninger: 
Protokoll fra fellesrådetsmøter finner dere her: 
https://www.sola.kirken.no/Informasjon/Fellesrådet  
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Sola kirkelige fellesråds Årsrapport 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Årsrapport 2021 Sola kirkelige fellesråd godkjent 20.04.22 
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22/045 Tananger menighetsråd 14.06.2022 

 

Valg av liturgisk musikk i forbindelse med dispensasjon gitt 01.03.2022 
 
Bakgrunn for saken: 
I brev fra biskopen bleTananger menighet innvilget alle gudstjenesteledd det ble søkt søkt 
dispensasjon om i lokale grunnordning for gudstjeneste. Tananger menighet ble også gitt 
mulighet til å fortsette å bruke den liturgiske musikken menigheten har i dag i sin 
gudstjenesteordning. Menighetsrådet ønsket å benytte seg av muligheten til å vurdere 
liturgisk musikk på ny. Saken ble oversendt gudstjenesteutvalget som har kommet med sitt 
forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger: 
Referat gudstjenesteutvalgets møte 26. april 2022 
Til stede: Tracy Rishton Olav Mo, Laura Kern, Hilde Beate Lillesund, Per Morten Frøyen,  
Siv Elin Mæland. 
•                            Kort orientering om dispensasjon fra biskopen 1.3.22. 
•                            Orientering om MR vedtak 22/028 om valg av liturgisk musikk 
 
GU hadde en samtale rundt det nåværende liturgisk musikk og musikken menigheten hadde 
før. GU følte at det var mye som talte for ikke å forandre på den liturgiske musikken, bla. 
fordi det kan oppleves som et tilbakeskritt siden menigheten allerede har akseptert det nye. 
Musikalsk sett er det mer helhetlig enn det Tananger menighet hadde før. Den musikalske 
kvaliteten er bedre i oppsett fra 1977; den er mer slitesterk og sangbar. Her i Tananger var 
det kun brukt deler av musikken fra 1977 og deler fra andre plasser og i tillegg var 
Glorialeddet helt fraværende. GU følte det var bedre å ha en av de godkjente som også er i 
bruk i andre menigheter.  
For folk i menigheten som kommer sjelden på gudstjenesten vil liturgisk musikk være 
fremmed uansett hva vi velger, men de forstår gjerne at i en gudstjeneste er deler av liturgien 
sunget. 
Det ble observert at deler av den liturgiske musikken vi nå har passer ikke så godt på orgel 
og en kombinasjon av orgel og piano er best. Det får vi i Tananger fint til. GU syns at Kyrie 
og Gloria ledd kan med fordel spilles på piano mens Angus Dei passer best på orgel. 
Anbefaling: 
Gudstjenesteutvalget anbefaler Tananger menighetsrådet om å fortsette med dagens 
ordning. Om det viser seg etter hvert at det likevel ikke fungerer kan vi vurdere å velge noe 
annet fra det som nå er godkjent. 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighetsrådet vedtar å fortsette med dagens ordning for liturgisk musikk.  
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Tananger kirke 20 år. Informasjon  fra komitéen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Menigheten skal markere at Tananger kirke er 20 år høsten 2022.  
Jubiléet markeres med jubileumsgudstjeneste 11. september, 
teater for barn «Kirkerottene og Lea mus» 17. september og konsert med Tønes trio 20. 
oktober. På Jesha og Enter blir det i tillegg arrangement med Ruben Gazki 21. oktober. 
 
Informasjon fra komitéen er vedlagt. 
Menighetsrådet gis mulighet til å komme med ønsker/forventninger til 
jubileumsgudstjenesten. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Informasjon fra komitéen Tananger Kirke 20 år pr. mai 2022 
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Samling for råd og stab 23.08.22 
 
Bakgrunn for saken: 
For å sikre godt samarbeid og god dialog, er det viktig at råd og stab har noen møtepunkt. 
Det kan gjøres ved at de ansatte besøker rådet en gang i løpet av året eller ved at råd og 
stab samles til en felles arbeidsøkt. 
 
I år er frivililghet særlig i fokus gjennom frivillighetens år. Arbeid med å rekruttere og følge 
opp frivillighe er stadig på agendaen både i råd og stab. Stavanger bispedømme har 
utarbeidet et hefte for å hjelpe menighetene å arbeide med tema. Dette ble lansert på 
rådsledersamlingen i mai.  
 
AU foreslår en samling for råd og stab der tema er frivillighet, og at samlingen legges til et 
allerede planlagt menighetsråd. Tidsrammen utvides og møtet starter med varm mat. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Samling for råd og stab legges til menighetsrådsmøtet 23. august. Tema er frivillighet. 
Samlingen starter med varm mat.  
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Intensjonsavtale med KA vedrørende nytt barnehageselskap 
 
Bakgrunn for saken: 
De siste årene har KA utredet om det er mulig å organisere menighetsbarnehagene på en 
måte som vil være mer hensiktsmessig for framtiden. Resultatet er et forslag om å opprette 
et nasjonalt barnehageselskap. Menighetsbarnehager med sunn økonomi inviteres til å 
tegne en intensjonsavtale med det nye selskapet i KA, for å utvikle seg sammen og høste 
fordelene av felles drift samtidig som den lokale forankringen og identiteten beholdes. 
 
 
Saksopplysninger: 
KA ved Jens A. Bjelland holdt et orienteringsmøte for barnehager i regionen 23. mai i 
Tananger kirke. Tananger menighet var godt representert. Brevet til barnehageeierne og 
intensjonsavtalen er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger meighet inngår en uforpliktende intensjonsavtale med KA vedrørende nytt 
barnehageselskap. 
 
 
Vedlegg: 
05-22 Notat til barnehageeiere om nye muligheter for menighetsbarnehagene 
05-22 Intensjonsavtale 
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Solskjerming i Tananger kirke 
 
Bakgrunn for saken: 
Behov for solskjerming i Tananger kirke har blitt fremmet gjentatte ganger. Saken har flere år 
blitt sendt Sola Kirkelige fellesråd som menighetens innspill til fellesrådets budsjettprosess. 
Det har til nå ikke vært mulig å prioritere dette. Behovet er slik:  
 
1.Lameller til solskjerming på kirketorget  
Manglende solskjerming på kirketorget fører til at man blir blendet av sol når lokalet benyttes 
på formiddagstid, for eksempel til kirkekaffe og pensjonisttreff. Vi har mottatt flere 
henvendelser fra brukere på at dette er ubehagelig.Vinduenes utforming gjør at 
blendingslameller har en høy kostnad. Kostnad: Ca. kr. 80 000,- 
 
2.Nye lameller for solskjerming i kirkerommet, to høye vinduer. 
Lamellene i kirkerommet blafrer forstyrrende når ventilasjonen settes på. Disse lar seg ikke 
justere med lodd, som tidligere antatt. En ny type lameller trengs for å unngå blafring. 
Kostnad: Ca. kr. 20 000,- 
 
Det er lite sannsynlig at fellesrådet har mulighet til å prioritere solskjerming i Tananger kirke i 
neste års budsjett. Da behovet for solskjerming har vært fremmet gjentatte ganger foreslår 
AU at menighetsrådet bruker av oppsparte midler for realisere dette. Det er ikke rom for en 
slik investering på årets driftsbudsjett. AU mener solskjerming på kirketorg er viktigst og 
ønsker å prioritere dette. Kirkens 20-årsjubileum kan være en anledning til å gjøre en slik 
oppgradering.Menighetsrådet vedtar eventuell bruk av fond til dette. 
 
Deglig leder har innhentet tilbud fra to leverandører. Kostnadene for solskjerming på 
kirketorget er i underkant av 75 000 kr. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet vedtar å bruke inntil 75 000 kr av disposisjonsfond til solskjerming av 
vinduene på kirketorget. Vinduer på veggen fra hovedinngang til oppslagstavlen solskjermes.  
AU vedtar type solskjerming og leverandør. 
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