
 

 
 
 

Innkalling 
 
 

Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke Sakristiet 
Dato: 21.03.2023 
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 Anna. 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
23/017 Godkjenning av innkalling  

23/018 Godkjenning av referat  

23/019 Samlesak for meldinger  

1 Krav om tilgjengelighetserklæring  

2 Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2023  

3 Tildeling av kirkeoffer til Kirkens Nødhjelp  

23/020 Status for planlegging av Tanangerdagene 2023  

23/021 Krav om politiattest  

23/022 Gratis konfirmantundervisning?  

23/023 Framtidig frovaltning av Tananger kapell, framdrift i 
prosessen. 

 

23/024 Samrådsmøte med Stavanger bispedømmeråd 22. mars 
2023 

 

23/003 Eventuelt  

 
 
Tananger 13.03.2023 
 
 
Bjørg Irene Stallemo 
 
 
  



Side 2 av 17 

 

 

 

  

Arkiv:  

JournalpostID: 23/878 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
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Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

23/017 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste til dagens møte godkjennes. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

23/018 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjennes.. 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

23/019 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Krav om tilgjengelighetserklæring 
 
 
2, Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2023 
 
 
3, Tildeling av kirkeoffer til Kirkens Nødhjelp 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

1 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Krav om tilgjengelighetserklæring 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengeleghetserklæring på 
plass på sine nettsider. Den norske kirke faller inn under bestemmelsen. 
 
En tilgjengelighetserklæring forteller i hvilken grad en nettside oppfyller kravene til universell 
utforming av IKT. Tilgjengelighetserklæringen vil vise brukaren i hvilken grad nettstaden er 
universelt utforma. Nettsidene skal være best mulig brukervennlig for mennesker med 
funksjonsnedsettelse. 
 
Tilgjengelighetserklæring for Tananger menighets nettsidens var på plass innen fristen, og 
den gir høye score.Det har medført et betydelig arbeid å tilpasse nettsiden. Knut Erik 
Hollunds bidrag har vært uvurderlig. 
 
Se tanangermenighet.no - helt nederst, eller 
https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/a20c7b52-3017-4a70-9518-6b75512f689e 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

2 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2023 
 
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: 
 

Notat fra møte i REHAB – gruppen 09.03.2023 
 

Tilstede: Randi Lundberg Tveit, Leif Ove Roalsvik, Jone Oltedal 
Forfall: Svein Olav Myklebust 
 

Status Rehabilitering av TmbSFO 
 
BARNEHAGE AS og MVA:  
Krav om eget rettssubjekt for menighetsbarnehager frafalles, vedtatt 08.02.2023. Dermed 
beholder vi momskompensasjonen ved en rehabilitering. Dette er gunstig for prosjektet. 
 
VENTILASJON: 
Rapport fra Prosjektil pr.22.02.2023 tilsier at ventilasjonsanlegget ikke kan bygges ut på en 
slik måte at det kan betjene både kirke og barnehage. Anbefalingen som eneste løsning er 
eget ventilasjonsanlegg for barnehagen. Bruk av felles ventilasjonsanlegg ville vært en 
besparelse.  
(Det var ikke den opprinnleige beatillingen).  
 
SKISSE FRA PROSJEKTIL, KOSTNADSRAMMEN og ANTALL BARN: 
Skissen fra Prosjektil baserer seg på flytting av minst mulig vegger, for å kutte kostnader. 
Løsningen kommer innenfor vår økonomiske ramme på 14. mill. 
Men maks antall barn blir da 46. (Basert på gjennomsnittlig arealnorm på 4,7 m2) Det betyr 
at den økonomiske rammen er endret. 
Vi har i dag 52 barn, fordelt på små og store. 
Areal til personalrom, møterom, kontor spiser av m2 som nå er godkjent leke- og 
oppholdsareal. Leke og oppholdsareal er beregnet til 220 m2. 
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UTEOMRÅDET   
Uteområdet må oppgraderes noe før rehabilitering. Arbeidet er satt ut på anbud.  
Haug med trapp og lekeapparat må fornyes. Trampoline må repareres. Estimert kostnad kr. 
300 000,- 
 
VEIEN VIDERE 
Be Trygve Nedland om tre nye kalkyle der momsfradrag og driftsoverskudd fra 2022 er 
medregnet.  
46 barn (jfr.nytt utkast), dagens situasjon 52 barn og 64 barn som er at ideelt antall. 
Hva er furnuftig låneramme? 
Be styrer vurdere: Kan vi være modigere å øke budsjettert driftsoverskudd noe for betjening 
av lån? 
Be om møte med Prosjektil for å diskutere kreative løsninger innenfor rammen som ny 
kalkyle. 
Kreative tanker luftet på møtet: 
Bygg en etasje opp og ha ventilasjon og personalrom i 2. etasje for å klare 64 barn. 
Kan «Moelvenbrakker» benyttes til til kontorbygg? 
Kan garderobene bygges som små tilbygg for å beholde nok leke- og oppholds areal? 
Kan kontor og personalrom legges annet sted i bygget, som kaféen, kirketorg? 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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3 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Tildeling av kirkeoffer til Kirkens Nødhjelp 
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23/020 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Status for planlegging av Tanangerdagene 2023 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådsmedlemmene som har ansvar for de enkelte arrangementene gir en 
statusrapport. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Barnas Dag onsdag 7. juni: AU jobber for å få til en tredje representant til komitéen. 
 
Kulturkveld torsdag 8. juni: Leif Ove er menighetens kontaktperson i komitéen. 
 
Stand i Havna lørdag 10. juni: Mariann, Anna og Randi har ansvar for standen. 
 
Friluftsgudstjeneste søndag 11. juni: Bjørg, Mette og Gro er arbeidsgruppe for 
arrangementer - bort sett fra selve gudstjenesten. 
Grilling: Havets skattkiste. Randi søker om tilskudd. 
Aktuelt takkeoffer: Hold Norge Rent 
 
Om organisasjonen: 
Hold Norge Rent (HNR) er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider mot forsøpling. 
Bedrifter, virksomheter, organisasjoner og andre aktører inviteres til å bidra til et rent Norge, 
tved å bli medlemmer, bidra praktisk eller støtte arbeidet økonomisk. Grunntanken er at 
forsøpling er et felles ansvar, og at alle kan bidra. Marin forsøpling er et av fokusområdene til 
organisasjonen.for mer informasjon se: https://holdnorgerent.no/ 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Statusrapport for forberedelse til Tanangerdagene tas til orientering. 
 
Kirkeoffer på friluftsgudstjenesten søndag 11. juni: Hold Norge Rent. 
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23/021 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Krav om politiattest 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet har praksis på å kreve politiattest fra personer som deltar i menighetens 
arbeid blant barn og unge, enten som ansatt eller frivillig. Det er på tide å gjennomgå 
rutinene da det ikke har skjedd etter innføring av lov om tros og livssynssamfunn 01.01.2021. 
 
 
Saksopplysninger: 
Å innhente politiattest fra ansatte og frivillige handler først og fremst om å beskytte barn og 
unge mot seksuelle overgrep og andre krenkelser. 
Innhenting av politiattester fra ansatte og frivillige er et viktig signal om at kirken tar 
overgrepsproblematikken på alvor. 

Virksomheter som ønsker å innhente politiattest fra ansatte eller frivillige trenger lovhjemmel. 
For tros- og livssynssamfunn er det trossamfunnsloven som gir hjemmel for innhenting av 
politiattest. I § 20 heter det at Tros- og livssynssamfunn kan kreve at personer som med eller 
uten lønn skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der de vil ha omsorg for eller 
oppgaver knyttet til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal legge fram 
politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.  

Denne bestemmelsen er en «kan»-bestemmelse, og organer i Den norske kirke er ikke 
pålagt etter lov å innhente politiattest fra ansatte og frivillige. 

Barnehager har en egen hjemmel, og det følger av barnehageloven § 30 at det skal 
innhentes politiattest fra de ansatte. 

KA anbefaler alle kirkelige virksomheter til å kreve politiattest fra ansatte og frivillige der det 
er hjemmel for det, som ett av flere ledd i det forebyggende arbeidet for å skape et trygt miljø 
for barn og andre utsatte grupper. 

For ansatte kan det bare kreves politiattest ved ansettelse, samt i enkelte tilfeller ved 
utvidelse av stilling eller skifte av stilling innen virksomheten. Dersom det kreves 
tilfredsstillende fremlagt politiattest ved ansettelse, må dette fremkomme av 
stillingsutlysningen. De fleste kirkeansatte ansettes av Sola kirkelige fellesråd, som 
administrerer innhenting av politiattest. For menighetsansatte er dette menighetens ansvar.  
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For frivillige kan det kreves politiattest selv om vedkommende har hatt det aktuelle vervet 
tidligere uten å bli avkrevd attest.  

Når kan politiattest kreves? 
Jfr. Politiregisterloven § 39, kan det kreves politiattest av personer som ”vil ha omsorg for 
eller oppgaver knyttet til mindreårige», en såkalt Barneomsorgsattest. Hvem som omfattes 
av denne formuleringen åpner for skjønn. I KAs forslag til retningslinjer for politiattest 
(https://www.ka.no/_service/300851/download/id/326539/name/Forslag-retningslinjer-
politiattest.pdf) heter det:  

3.4.4 Frivillige som bør omfattes av ordningen  
«- Medarbeidere over 15 år som regelmessig (3 ganger per semester eller mer) ivaretar 
oppgaver innenfor trosopplæring eller annet barne- og ungdomsarbeid (inkl hovedledere, 
medhjelpere, gruppeledere, unge ledere og praktiske tilretteleggere m.v)  

 - Medarbeidere over 15 år på tidsavgrensede tiltak som strekker seg over mer enn 3 eller 
flere sammenhengende dager. Foreldre vurderes på linje med andre medarbeidere, ut fra 
funksjon og omfang på deres frivillige innsats.» 

Det kan være fornuftig å følge disse retningslinjene, eventuelt endre pkt.2 til «…mer enn to 
sammenhengende dager.» Dette for å la ordningen omfatte for eksempel konfirmantleir, 
fredag-lørdag-søndag.  
 

Hvor lenge er attesten gyldig? 
Attesten er gyldig så lenge man er i samme verv, og ikke har hatt et lengere opphold. Har 
man hatt et lengere opphold må dette komme frem av ny bekreftelse. Dersom der foreligger 
informasjon om søker som kan ha betydning for innhold i attesten, så kan man be om fornyet 
vandelskontroll. Informasjon om dette finner dere her: «Kreve politiattest eller fornyet 
vandelskontroll» – Politiet.no 

I tillegg til å innhente politiattest er det viktig for menigheten å sørge for opplæring, 
rolleforståelse og utarbeide retningslinjer for de frivillige lederne. Staben bes utarbeide 
ruteiner for dette. Pr. i dag er dette tema for alle ledere på konfirmantleir, som også 
undertegner egenerklæring. 

Fremgangsmåten ved innhenting av politiattest finnes på polititet.no 
Politiattesten skal forevises og registreres, men ikke oppbevares. For å ivareta 
personvernloven registreres dato for fremlagt attest i Medarbeideren, rubrikk «Firma» (da 
dette ikke benyttes til annen informasjon). 

 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighet krever politiattest fra ansatte og frivillige som har omsorg for eller 
oppgaver knyttet til mindreårige. I praksis betyr dette; 
 
-Medarbeidere over over 15 år som regelmessig (3 ganger per semester eller mer) ivaretar 
oppgaver innenfor trosopplæring eller annet barne- og ungdomsarbeid 
-Medarbeidere over 15 år på tidsavgrensede tiltak som strekker seg over mer enn 2 
sammenhengende dager. (Eksempelvis fredag-søndag.) Foreldre vurderes på linje med 
andre medarbeidere, ut fra funksjon og omfang på deres frivillige innsats. 
 
Fremlagt politiattest registreres i Medarbeideren, rubrikk «Firma». 
 
Staben bes utarbeide rutine for opplæring av frivillige som det kreves politiattest fra fror å 
forebygge seksuelle overgrep og andre krenkelser. 
 
 

https://www.ka.no/_service/300851/download/id/326539/name/Forslag-retningslinjer-politiattest.pdf
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/326539/name/Forslag-retningslinjer-politiattest.pdf
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/
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23/022 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Gratis konfirmantundervisning? 
 
Bakgrunn for saken: 
Saken om gratis konfirmantundervisning kan innføres Tananger menighet ble meldt i 
menighetsrådsmøtet i februar.  
 
 
Saksopplysninger: 
Konfirmantkontingenten i Tananger har de siste årene vært kr.1800,- fordelt på høst- og 
vårsemester. Kontingenten i de andre menighetene i Sola er fra 1500,- til kr.2000,-  
Kontingenten dekker leir, bevertning, materiell, arrangementsutgifter. Selve undervisningen 
samt konfirmantbibel betales ikke av konfirmantene. Det er gode ordninger for familier som 
sliter økonomisk. Hvert år er det enkelte som får redusert kontngent eller innvilges fritak. 
 
Håndbok for menighetsråd s. 76:  
«Menighetsrådets oppgaver innen trosopplæringsfeltet. 
Menighetsrådet har ansvar for å utarbeide og gjennomføre en lokal plan i tråd med Plan for 
trosopplæring. Planen skal være godkjent av biskopen. For å sikre fornyelse og utvikling skal 
menighetens trosopplæringsplan gjennomgås og eventuelt revideres en gang i løpet av 
menighetsrådets valgperiode. Menighetsrådet kan vedta en viss egenbetaling for deltakere 
på trosopplæringstiltakene for å dekke kostnader. Egenbetalingen må holdes så lav som 
mulig, slik at den ikke hindrer deltakelse i tiltaket. Det bør også gis mulighet til å søke fritak 
for egenbetalingen. Det skal ikke være egenbetaling for den obligatoriske delen av 
konfirmasjonsopplæringen.» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighet vil fortsatt kreve kontingent for konfirmantopplegget og fortsatt gi 
mulighet for å søke reduksjon eller fritak. 
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23/023 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Framtidig frovaltning av Tananger kapell, framdrift i prosessen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Sola kirkelige fellesråd har i en årrekke arbeidet for å finne alternative løsninger for fremtidig 
forvaltning av Tananger kapell. På grunn av kapellets befatning har det siden mai 2020 vært 
stengt for all bruk. Kapellet er soknets eie og forvaltes av fellesrådet på vegne av soknet. 
 
På bakgrunn av at menigheten ikke har bruk for kapellet i sin virksomhet og med tanke på de 
store nødvendige vedlikeholdskostnadene som foreligger, ba Tananger menighetsråd 
kirkevergen på vegne av menigheten, om å undersøke mulighetene for avvigsling av kapellet 
og rivning av bygget. Sola kirkelige fellesråd fattet følgende vedtak: 
 
SKF- 21/029 Vedtak: 
På grunnlag av framlagte saksforelegg og dokumentasjon om Tananger kapell til fellesrådets 
tidligere behandlinger i 2018 og 2020 samt Tananger menighetsråds behandling og vedtak, 
vurderer fellesrådet det som nødvendig å nå iangsette en konkret prosess for å avhende/rive 
Tananger kapell. 
 
Tananger menighetsråd etterspør nå fremdrift i prosessen. Menighetsrådet anerkjenner at 
dette er en krevende sak, samtidig er det svært beklagelig å se Tananger kapell forfalle. Det 
oppleves som en skamplett for bygda slik det nå framstår.  
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighetsråd ber Sola kirkelige fellesråd om framdrift i prosessen vedrørende 
fremtidig forvaltning av Tananger kapell. 
 
 
Vedlegg: 
Tananger kapell - framtidig forvaltning og evt. avhending(16698) 
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23/024 Tananger menighetsråd 21.03.2023 

 
 

Samrådsmøte med Stavanger bispedømmeråd 22. mars 2023 
 
Bakgrunn for saken: 

Stavanger bispedømmeråd inviterer til samrådsmøte vedrørende kirkelig 
organisering 22. mars kl.1800 – 2100. Bakgrunnen er Kirkemøtets prinsippvedtak om 
kirkelig organisering som understreker at “soknets organer må involveres i det videre 
arbeidet med å følge opp Kirkemøtets prinsippbeslutning».  
Bispedømmerådet oppfordere menighetsrådene til å går gjennom spørsmål i 
vedlagte samtaleopplegg for å kunne gi rådsleder innspill på svar.  
Møtet er på zoom og menighetsrådsleder vil delta.  
 

Menighetsrådets medlemmer bes lese gejennom samtaleopplegget og komme med 
eventuelle innspill i møtet. 
 

Saksopplysninger: 
 

Kirkemøtets prinsippvedtak om kirkelig organisering understrekes det at “soknets 
organer må involveres i det videre arbeidet med å følge opp Kirkemøtets 
prinsippbeslutning. Kirkerådet fulgte opp i desember med en skrittvis behandling av 
ny organisering.  

Etter planen skal Kirkemøtet i 2023 gi føringer for videre arbeid med  

· regelverk om folkevalgte som kirkelig styringstjeneste,  
· biskopens tilsyn og ledelse,  
· ordning for daglig ledelse.  
·  

Kirkerådet ba videre om at det organiseres samråd mellom soknets organer og 
Kirkerådet og mellom soknets organer og bispedømmerådet. I februarmøtet 2023 ba 
Kirkerådet direktøren utarbeide et samtaleopplegg til samrådsmøtene med spørsmål 
knyttet til de tre temaene som skal behandles på Kirkemøtet i august i år.  

Formål med møtene er å legge til rette for involvering mellom lokalkirkas valgte råd 
og bispedømmerådet, og å gi menighetsråd og fellesråd mulighet til å komme med 
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innspill til det saksforberedende arbeidet fram mot Kirkemøtet i august 2023. 

Samrådet gjennomføres digitalt på Zoom og hver av deltakerne vil få tilsendt en 
lenke til møtet i god tid før møtestart. Spørsmålene som det ønskes innspill på 
sendes rådsmedlemmene på forhånd, sammen med en kort innledning. I forkant av 
møtet vil det også bli sendt ut en kort informasjonsfilm med veiledning og praktiske 
råd om deltakelse i digitalt samråd. 

Vi inviterer med dette alle menighetsråd og fellesråd til å delta på samråd og til å 
gjennomgå spørsmålene i samtaleopplegget i forkant.  

Har dere spørsmål om samrådet kan dere ta kontakt med:  

stiftsdirektør  Jorunn Kraft Vistnes Jv576@kirken.no 

 
 
Forslag til vedtak: 

Innspill til samrådsmøtet med Stavanger bispedømmeråd 22. mars ble notert og tas 
med til møtet.  Menighetsrådsleder deltar.  
 
 
Vedlegg: 
Drøftingsnotat med spørsmål samråd mars-april 2023 
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Arkiv:  

JournalpostID: 23/880 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 13.03.2023 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

23/003 Tananger menighetsråd 21.03.2023 
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