DEN NORSKE KIRKE
Sola kirkelige fellesråd
_____________________________________________________________ Årsmelding 2011

ÅRSMELDING FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 2011
1. Innledning
Sola kirkelige fellesråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer:
Unni N. Eriksen
Ivar Johan Larsen
Morten Hodne
Jarle Haukås
Marianne Hovland
Torleif Oftedal
Bjørg Irene Stallemo
Trygve Weibell
Inger Tranvåg
Bjørn Brakestad

Repr. Ræge MR
Repr. Sørnes MR
Repr. Ræge MR
Repr. Sola MR
Repr. Sola MR
Repr. Sørnes MR
Repr. Tananger MR
Repr. Tananger MR
Repr. Sola kommune
Repr. Stavanger biskop

Trygve Torgersen

kirkeverge/sekretær

Anne Karen N. Østebø
Turid Tjora
Gunnar Eikeland
Bjørn Magne Espeset
Atle Tanum
Rønnaug Hillier
Ruth Sørbø Rott
Leif Ove Roalsvik
Venke Hetlelid
Berit Espeset

vararepr. Sola MR
vararepr. Sola MR
vararepr. Sørnes MR
vararepr. Sørnes MR
vararepr. Ræge MR
vararepr. Ræge MR
vararepr. Tananger MR
vararepr. Tananger
vararepr. Sola kommune
vararepr. Stavanger biskop

Sola kirkelige fellesråd valgte for 2010 Unni N. Eriksen som leder og Ivar Johan Larsen som
nestleder. Rådet har hatt 5 møter og behandlet i alt 44 saker, mot 63 saker i 2010. Det har
også i 2011 vært svært god oppslutning til møtene, og varamedlemmer har i liten grad blitt
innkalt. Dette fellesrådet var valgt for perioden 2010 – 2011. Funksjonstiden denne perioden
har vært kun 2 år, fom. 01.12.2009 tom. 30.11.2011. Årsaken til det er at Kirkerådet ifm.
Kirkevalget i 2009 og valgordningsforsøkene vedtok særskilte regler mht. funksjonstid.
Kirkevalgene legges nå vanligvis til samme dag som kommune – og fylkestingsvalgene.
Det nye fellesrådet hadde konstituerende møte 23.11.11 i Tananger kirke og valgte Christian
Lie som leder av fellesrådet for perioden 01.12.11 – 31.12.2012, med Elisabeth Sivertsen
Urdahl som nestleder. Det har følgende sammensetning:
Ole Berner Eriksen
Morten Hodne
Christian Lie
Marianne Hovland

Repr. Ræge MR
Repr. Ræge MR
Repr. Sola MR
Repr. Sola MR
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Bjørn Magne Espeset
Edvard Aarsland
Håkon Inge Sivertsen
Elisabeth Sivertsen Urdahl
Janne Stangeland Rege
Bjørn Brakestad

Repr. Sørnes MR
Repr. Sørnes MR
Repr. Tananger MR
Repr. Tananger MR
Repr. Sola kommune
Repr. Stavanger biskop

Vararepresentanter:
Henning Kristiansen
Janne-May Sørensen
Anne Abrahamsen
Turid Tjora
Kristin Byberg
Bjørg Pedersen
Nelly Margrethe Hveding
Sigve Mæland
Jess Milter
Berit Espeset

Repr. Ræge MR
Repr. Ræge MR
Repr. Sola MR
Repr. Sola MR
Repr. Sørnes MR
Repr. Sørnes MR
Repr. Tananger MR
Repr. Tananger MR
Vararepr. Sola kommune
Vararepr. Stavanger biskop

2.

Fellesrådets arbeid
a.
Fellesrådet
Fellesrådet har i løpet av året hatt 4 møter og behandlet 44 saker, samt blitt orientert om en
lang rekke løpende saker. Av større saker nevnes:
-

Disponering av overskudd fra regnskapsåret 2010
Driftsbudsjett 2011
Løpende regnskapsrapporter
Godkjenning av årsmelding og regnskap 2011
løpende regnskapsrapporter
Utredning vedr. eierforhold og arbeidsgiveransvar for Tananger
menighetsbarnehage
Orgelsaken i Tananger kirke
Utstedelse av sommerfullmakter 2011
Kirkevalg 2011 – honorar til valgfunksjonærer
Fastsettelse av delegasjonsreglement for Sola kirkelige fellesråd
Revisjon av reglement for administrasjonsutvalget – Sola kirkelige fellesråd
Budsjettforslag 2012 - innspill
Godkjenning av opprettelse /utvidelse av deltidsstillinger i menighetene
Opprettelse av Lønnspolitiske retningslinjer
Revisjon av telefonordning for ansatte medarbeidere
Delegasjonsreglement for Sola kirkelige fellesråd
Reglement for administrasjonsutvalget
Fastsettelse av driftsbudsjett 2012

Kirkevergen har i 2011 vært saksforbereder og sekretær for fellesrådet.
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1 av fellesrådets møter i 2011 var lagt til Sola kirke, og resten av møtene har vært avviklet på
Sola menighetssenter. Fellesrådets arbeidsutvalg (AU) er sammensatt av leder og nestleder i
fellesrådet samt kirkeverge. Det har også i 2011 knapt vært formelt i funksjon. Kirkeverge,
assisterende kirkeverge og leder i fellesrådet har imidlertid hatt løpende og tett samarbeid
ifm forberedelse av saklister samt refleksjon over og drøfting av løpende saker.
b.
Administrasjonsutvalgets arbeid
Administrasjonsutvalget har i 2011 bestått av følgende medlemmer:
Torleif Oftedal
Marianne Hovland
Bjørg Iren Stallemo
Morten Hodne
Sigve Vidnes, ansatterepr.
Sidsel Holmsen, ansatterepr.

(Ivar Johan Larsen vararepr.)
(Jarle Haukås vararepr.)
(Trygve Weibell vararepr.)
(Unni N. Eriksen vararepr.)
(Mia Sande vararepr.)
(Magnhild Mo vararepr.)

Assisterende kirkeverge har i 2011 vært saksforbereder og sekretær for
administrasjonsutvalget.
Utvalget har i 2011 hatt 5 møter og behandlet i alt 23 saker. Av behandlede saker nevnes:
-

Tilsetting i trosopplæringsstillinger i 4 menigheter
Tilsetting av daglige ledere i Tananger og Sola menigheter
Tilsetting i ulike vakante stillinger i Tananger menighet
Søknader om permisjoner
Forslag til Lønnspolitiske retningslinjer
Uttalelse ifm. fastsettelse av Reglement for administrasjonsutvalget
Arbeid med revisjon av stillingsbeskrivelser
Tilsetting av kantor i Sola menighet / fellesrådet
Revisjon av telefonordning for tilsatte medarbeidere

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, som ihht. kirkelovens § 35
Medbestemmelse og tariffavtaler og Hovedavtalen behandler saker som gjelder forholdet
mellom arbeidsgiver og de tilsatte. Sammensetning og oppgaver for administrasjonsutvalget
er regulert i Hovedavtalens § 10. Fellesrådet har delegert ansettelsesmyndigheten til
administrasjonsutvalget, i tillegg til fastsettelse av ulike personalrelaterte bestemmelser mv.
Det nye fellesrådet valgte i sitt konstituerende møte 23.11.11 Morten Hodne som leder og
Bjørn Magne Espeset som nestleder i administrasjonsutvalget for perioden 01.12.11 –
30.11.2015. Det har følgende sammensetning:
Morten Hodne
Bjørn Magne Espeset
Marianne Hovland
Håkon Inge Sivertsen

(Ole Berner Eriksen vararepr.)
(Edvard Aarsland vararepr.)
(Christian Lie (vararepr.)
(Elisabeth Sivertsen Urdahl vararepr.)
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Cecilie Skretting
Sigve Vidnes

(Johan Jensen vara ansatterepr.)
(Mia Sande vara ansatterepr.)

3. Oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd
Kirkelovens § 9 setter rammer rundt menighetsrådenes ansvar – og virkeområde, og § 14
definerer fellesrådets ansvar. Det er fellesrådets ansvar å forvalte kirkebygg, innbefattet
bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, arbeidsgiveransvar, regnskaps – og
økonomioppfølging samt overordnede planer for kirkelig virksomhet.
Kirkevergeadministrasjonen er ansvarlig for føring av kirkegårdsregisteret (Ecclesia) og
gravforvaltningen på vegne av Sola kommune. I dette arbeidet ligger også forvaltning av
gravlegater og stellavtaler for gravsteder på de 3 kirkegårdene i kommunen. Det daglige
ansvaret for dette har konsulent Sidsel Holmsen.
Det kirkelige arbeidet i våre 4 menigheter med gudstjenester, dåp, konfirmasjon og vielser
samt alt annet menighetsarbeid er menighetsrådenes og prestenes ansvar, i nært samarbeid
med daglige ledere og staber. Kirkene er soknenes eiendom (jfr. kirkelovens § 17), og
ansvaret for utleie av soknekirkene ligger til det enkelte menighetsråd. Hver menighet legger
fram egne årsrapporter for sin virksomhet overfor til sine årsmøter.
4. Organisasjon og personal
a. Ledermøtet
Kirkevergeadministrasjonen har innarbeidet en fast ordning med faste, månedsvise
ledermøter. Dette er et viktig forum for informasjon, erfaringsutveksling, inspirasjon,
rådslagning, planlegging og koordinering av ulike arrangementer, drøfting av felles
utfordringer mv. I 2011 har det vært avviklet 10 ledermøter, og ca. 130 saker har vært
gjennomgått og omtalt.
b. Kurs og kompetanse
For fellesrådet som arbeidsgiver er det en prioritert oppgave å stimulere til og tilbyvåre
ansatte medarbeidere god kompetanseutvikling som gir godt faglig påfyll, trygghet i
arbeidsutførelsen og en relevant personlig utvikling. KA og bispedømmerådet tilbyr hvert
semester en god del kurs og samlinger som imøtekommer mange av våre kursbehov, og det
utarbeides årlig en kurskatalog. Høsten 2010 ble det på initiativ fra kirkevergene i
Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola startet opp et større kursopplegg for daglige ledere i
menighetene. Kurset som er delt opp i flere årlige bolker går fram til 2012, og alle 4 daglige
ledere fra Sola-menighetene deltar. Det er personalsjef Unn Rosenberg (Stavanger kirkelige
fellesråd) og Tore Henriksø (ass.kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd) som har utviklet
lederkurset og som leder det. Dette er et verdifullt kursopplegg som også bygger et viktig
daglig leder – nettverk i regionen.
I tillegg finnes det også eksterne kurs som de fleste ansatte fra tid til annen benytter seg av.
For den enkelte medarbeider er det samtidig en utfordring å finne tid til
kompetansebyggende kurs midt i travle arbeidsperioder. Det er fra administrasjonens side et
prioritert felt å stimulere til relevante kompetansebyggende faglige oppdateringer.
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Fellesrådet brukte i 2011 kr. 88 086 i kursutgifter (budsjett 90 000 kr.) for ansatte
medarbeidere, mot kr. 146 673 i 2010. (kr. 86 573 i 2009). Stabsutviklingsprosjektet i Spania
stod for en betydelig ekstrakostnad i 2010.
c. Stabsutvikling
Stabsutviklingsprosjektet på El Campanario i Spania i juni 2010 og med spesialrådgiver Tore
Byfuglien fra KA i november 2010 ble fulgt opp med en heldagsamling i Sola kirke lørdag
19.02.2011 for stabene og menighetsrådene med Byfuglien som kursleder. Temaet var
”Rolletrygghet for valgte organer og ansatte”. 35 deltakere (ansatte og rådsmedlemmer)
deltok.
d. Fellesrådets administrasjon
Administrasjonsressursen på kirkevergekontoret har også i 2011 bestått av følgende
stillinger:

100 % kirkeverge
(Trygve Torgersen)

100 % assisterende kirkeverge
(Tore J. Aas)

70 % konsulent-stilling
(Sidsel Holmsen)

60 % servicetorgmedarbeider
(Mia Sande)
Konsulentstillingen har sine arbeidsoppgaver tilknyttet Solakirkenes servicetorg, og utfører
ihht. stillingsbeskrivelse også en del oppgaver tilknyttet kirkevergekontorets funksjon.
e. Solakirkenes servicetorg
Solakirkenes servicetorg ble etablert i mai 2010 etter lang tids forberedelse. Fellesrådet
gjorde vedtak om å få i gang servicetorg høsten 2009.
Det er konsulent på kirkevergekontoret Sidsel Holmsen og sekretær i Sola menighet Mia
Sande som betjener servicetorget. Det er fra starten av gjort en del erfaringer med
servicetorget og dets funksjoner, og det vil være et tett fokus videre på flere forbedringer av
rutiner og tjenester. Det er et mål for servicetorget at flest mulig administrative tjenester for
menighetene skal betjenes fra servicetorget, for å avlaste de 4 menighetsadministrasjonene.
Det ble i 2011 anskaffet en avansert kopi – og trykkemaskin som skal avlaste
menighetskontorene med små og store kopioppgaver. Hensikten med å legge dåps – og
vielsesbestillinger samt flest mulig andre oppgaver og henvendelser til servicetorget er å
stadig forsøke å utnytte nåværende administrative ressurser på en så effektiv måte som
mulig, og samtidig frigjøre menighetenes staber til mer menighetsbyggende arbeid.
Sentralt i servicetorget og alle medarbeidernes planleggingsarbeid er dataverktøyet
MEDARBEIDEREN som ble tatt i bruk i 2009.
f. Prostidag
Alle kirkelige medarbeidere i Solamenighetene deltok på Tungenes prosti sin årlige
Medarbeiderdag. Den var 19.mai i Grødem kirke og markerte samtidig velkomst og det
første møtet med den nye prosten Kjetil Aano.
5. Økonomiforvaltning og budsjettarbeid
Det årlige rammetilskuddet fra Sola kommune, hjemlet i kirkelovens § 15 utgjør den
vesentligste delen av inntektsgrunnlaget. Andre inntekter er statlig tilskudd til lønn (via
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bispedømmerådet) for visse stillinger (kateket/diakon), refusjoner fra menighetsråd, samt
renteinntekter i bank. Fellesrådet har siden 2009 også mottatt det årlige tilskuddet fra
Kirkerådet / staten til trosopplæringsmidler til menighetene, hvor menighetsrådene
fastsetter budsjettene. Fellesrådet har ellers ingen ordinære driftsinntekter (for eksempel
festeavgift).
Betaling for gravstell til om lag 80 graver på kirkegårdene i Sola (fra festere og gravlegater)
går til dekning for gravstellutgifter. Disse utgiftene føres i Sola kommune’s regnskap.
Budsjett for 2011 ble vedtatt på fellesrådets møte 18.02.2011. Fellesrådet vektlegger god
økonomistyring i virksomheten, og har fått framlagt jevnlige økonomirapporter av året.
Når det gjelder fellesrådets inntekter og utgifter i 2011 vises det til fellesrådets behandling
av regnskap 2011. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kr
1.169.940.
Sola kirkelige fellesråd befinner seg i en sunn og kontrollert økonomisk situasjon og makter å
ivareta en trygg økonomisk handlefrihet for at virksomheten også i kommende budsjettår
kan utøve en god forvaltning av ansatte medarbeidere, kirkebygg mv. Virksomheten er også i
denne situasjonen i stand til å håndtere mindre uforutsette økonomiske utfordringer uten å
måtte henvende seg til kommunen om mulige ekstra midler.
Regnskapet føres av økonomiavdelingen i Sola kommune ihht. tjenesteytingsavtalen og
revideres av Rogaland Revisjon IKS.
Budsjettforslag for kommende år utformes av fellesrådet etter innspill fra menighetsrådene,
økonomiutvalget og ut fra løpende signaler som kirkevergeadministrasjonen fanger opp i
løpet av driftsåret. Det gjøres kontinuerlige vurderinger om prioriteringen av ulike tiltak og
behov. I tråd med rådmannens ønsker starter budsjettprosessen starter så tidlig på våren /
forsommeren at fellesrådet får utformet sine innspill i tide overfor rådmannens
budsjettprosess. Ved utarbeidelsen av fellesrådets budsjett gjøres det nøye vurderinger
vedrørende både inntekter og utgifter. Det er viktig med en åpen dialog mellom fellesråd og
kommune og mellom kirkeverge og kommunens administrasjon. For fellesrådets og
menighetsrådenes økonomiforvaltning er det viktig at den er ryddig, oversiktlig og
forutsigbar.
6. Økonomi – og lønnsutvalg
a. Økonomiutvalget
Fellesrådets økonomiutvalg har tidligere vært et ad-hoc utvalg med oppgave i å våke over
fellesrådets noe krevende økonomiske situasjon. I 2008 etablerte fellesrådet instruks for
dette utvalget. I 2011 har økonomiutvalget hatt liten aktivitet.
b. Lønnsutvalget
Fellesrådet har opprettet et eget utvalg til å ta seg av lønnsforhandlinger med
arbeidstakerorganisasjonene. 2011 var et mellomoppgjørsår og lønnsjustering har vært
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regulert av sentral tariffavtale (KA) Utvalget tiltrådte ifm. lokale forhandlinger for kirkeverge
og assisterende kirkeverge, og har ellers behandlet ulike konkrete lønnsspørsmål.
Lønnsutvalget fram til 30.11.2010 har bestått av følgende:
Torleif Oftedal, leder
Marianne Hovland, nestleder
Trygve Torgersen kirkeverge/sekretær
Nytt lønnsutvalg består ihht. vedtak i FR-sak 06/2012 av følgende:
1. Leder og nestleder i administrasjonsutvalget
2. Kirkeverge og assisterende kirkeverge
3. Ifm.behandling av saker av prinsipiell karakter samt ved forhandling av
kirkeverges lønn tiltrer i tillegg leder av fellesrådet.
7.
A.

HMS og arbeidsmiljø
Verneombud
Heidi Warren hadde fram til februar 2011 utført oppgaven som verneombud for
virksomheten, valgt for perioden 2010 – 2011. Sindre Eskedal er varaverneombud.
Nytt verneombud ble valgt i februar 2011, og Solveig Håland har gått inn i denne
oppgaven. Det er gjennomført vernerunde for 2011.

B. Fellesrådet har ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten, og ønsker å ha et tydelig fokus på
alle relevante forhold som har med helse, miljø og sikkerhet. Det ble i 2011 signert
samarbeidsavtale med Hjelp 24, lokal HMS-leverandør, og fellesrådets administrasjon har i
noen grad kjøpt tjenester fra dem. Det eksisterer avtale mellom Stavanger bispedømmeråd
og Sola kirkelige fellesråd om samordning av bedriftshelsetjeneste for fellesrådsansatte og
prester.
C. Luktproblemer på Menighetssenteret i Solakrossen.
Det har også i 2011 periodevis vært krevende luktutfordringer på Menighetssenteret. På
enkelte tidspunkt har det vært muligheten vært drøftet om å måtte stenge lokalene
midlertidig fordi luktproblemene har framkalt kvalme og hodeverk hos medarbeidere. Også
besøkende til menighetssenteret har reagert og stilt spørsmål om det var mulig å arbeide
under slike luktforhold. Det er Sola kommune som står som eier av bygget, som tidligere har
vært brukt som klinikk. Administrasjonen har hatt tett kontakt med rådhusforvalter om disse
utfordringene. Da bygget var i bruk som klinikk var det vasker og avløp på flere kontorer, og
mistanken har bl.a. gått på at blendede avløp inne i veggene ikke holder tett.
Konkrete tiltak:
Det ble vinteren / våren 2011 gjennomført full gjennomspyling av avløpssystemet i hele
bygget, fagfolk gjennomlyste systemet med kamera for å lete etter brudd og/eller lekkasjer
og det ble kjørt røyk inn i alle rør for å avdekke lekkasjer og lukt. 1 brudd ble lokalisert og
tettet. Avløpssystemet i gatene i området påvirker antakelig også menighetssenterets avløp,
og kan være en delforklaring på problemet. Høsten 2011 har luktfenomenet dukket opp kun
sporadisk og med begrenset omfang.
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D. HMS-arbeidet i kirkene
HMS- og brannvernarbeidet i kirkene ivaretas av daglig ledere i menighetene. De daglige
lederne har gjennomført medarbeidersamtaler med dem de har delegert personalansvar for,
og kirkevergen har gjennomført tilsvarende med daglige leder og konsulent.
E. Sykefravær
Det har også i 2011 generelt vært et lavt sykefravær i fellesrådets virksomhet. De
langtidssykemeldingene som har vært skyldes andre årsaker. Arbeidsmiljøet vurderes å være
velfungerende og positivt. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året.
I flere av menighetene arbeides det bevisst med kildesortering. Ingen av menighetene har
igangsatt arbeidet med å bli godkjent som ”Grønn menighet”.
F. Datasikkerhet
Virksomheten har siden høsten 2008 hatt felles dataløsning, terminalserver for e-post, felles
lagring og utskrift. Menighetskontorene er knyttet sammen i et VPN-nettverk. Det har i 2011
vært 3 tilfeller av ukontrollert nedetid; kraftig lynnedslag i Sola-området, defekte hovedkort
og strømtilførsel. En 3-dagers nedetid pga feilsending og dårlig distribusjon av Posten, skapte
noe frustrasjon og ekstraarbeid. Det er nå installert ekstra spenningsvern som beskyttelse
for anlegget og nettverksovervåking. Kirkevergeadministrasjonen sammen med vår servicepartner på it vurderer det som for kostbart å anskaffe en reserve-server.
Med HP, som leverandør på hardware-siden, har vi en 4-timers responstid på service.

G. HMS-utfordringer ifm. rehabiliterings – og tilbyggsarbeider i Sørnes kirke
Ivaretakelsen av HMS-ansvaret i byggeprosjektet har vært lite tilfredsstillende, og staben og
menigheten har gjennomgått altfor store belastningen både med hensyn til støv – og
støyplager over lang tid. Prinsippet om ”Rent bygg” har ikke blitt overholdt, og dette har
påført arbeidsmiljøet til dels store ekstrabelastninger.
H. Forurensing.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Avfall fra menighetskontorene kildesorteres.
Sola kirkelige fellesråd skal bestrebe seg på å ivareta og utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø.
8. Kirkebyggene
a. Ræge
Kirken hadde i 2011 sitt andre hele driftsår, og fellesrådet har nå fått et reelt bilde av
framtidige varige driftskostnader. Den nye kirkens energiforbruk ligger på et godt
akseptabelt nivå, og vaktmester styrer dette på en god måte. En del av oppvarmingen av
kirkerommet skjer med gassovner, og dette holder strømforbruket på et gunstig nivå..
Det ble i 2011 endelig sluttført oppfølgingen av ettårsbefaring / - kontroll og det har vært
viktig å sørge for at alle leverandører har fulgt opp sitt ansvar.
Dugnadsarbeiderne har i 2011 gjort en stor innsats i underetasjen og menigheten kunne på
høstparten ta i bruk flotte aktivitets – og møterom til barne – og ungdomsarbeid og mange
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andre aktiviteter. Menigheten har selv finansiert det meste av utgiftene, og har mottatt en
støtte på kr. 50 000 fra fellesrådet til innkjøp av møbler og utstyr.
b. Tananger
Det ordinære vedlikeholdsarbeidet ivaretas av tilsatt vaktmester i 35% stilling, i samarbeid
med daglig leder. Det ble i mai 2011 igangsatt nytt styringssystem (NIAGARA) for ventilasjon
og varme i kirken som vaktmester administrerer. Systemet gir mulighet til å regulere
ventilasjon og varme i forhold til arrangementer og perioder uten eller med lav aktivitet i
kirkebygget og skal gi varig god energibesparing.
Vedr. orgelet i Tananger:
Forberedelsene til planlagte ombyggingsarbeidene på orgelet i Tananger kirke har foregått i
store deler av 2011. For kirkevergeadministrasjonen og fellesrådet har det vært svært viktig
å få bistand fra tung faglig ekspertise og uhildede rådgiver/konsulent inn i denne saken
Fra rapport utarbeidet av orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes i 2010:
Bakgrunnen for undersøkinga er at det knapt fem år gamle orglet har bydd på
vedvarande funksjonsproblem sidan det var nytt. Desse er knytt både til den
mekaniske trakturen og til den elektroniske registraturen. Spelearten er til dels ganske
tung, spelearten delvis ujamn og
seig, og tonar har hatt lett for å henge seg opp.
Problema forsterkar seg ved bruk av koppel. I registraturen har det vore fusk.
I tillegg har noen lengre tungestemmeoppsatsar avslørt teikn på dårleg statisk
stabilitet, og enkelte har blitt fullstendig deformert.
I tett samarbeid mellom kommuneadvokat, Kolnes og kirkeverge ble det våren 2011
konkludert med at Brinck Hansen ikke vil være i stand til å utføre de nødvendige
reparasjons– og ombyggingsarbeidene på en varig og faglig trygg måte. Fellesrådet har fått
seg forelagt orienteringer om saken i flere møter i løpet av året.
I 2011 forberedte og gjennomførte Sola kommune i samarbeid med kirkeverge og Stein
Johannes Kolnes offentlig anbudsutlysing på definerte ombyggingsarbeider sommeren 2011
og det ble valgt et anbud gitt av Flentrop Orgelbouw, NL. Kontrakt mellom Sola kirkelige
fellesråd og Flentrop Orgelbouw, Zaandam, NL på € 93 600 ble signert 22.12.2011. Sola
kommune v/rådmann forskutterer ombyggingskostnadene, jfr.formannskapssak 31.08.2011:
105/11 09/3018 TANANGER NYE KIRKE – REKLAMASJON ORGEL
Kirkevergen berømmer Sola kommune v/rådmann/kommuneadvokat for verdifull bistand og
god hjelp gjennom snart 4 år. Kirkevergen har hele tiden ”kjørt” saken på vegne av Sola
kirkelige fellesråd / Tananger menighet, og er kontaktperson overfor Flentrop Orgelbouw og
orgelkonsulenten. Kirkeverge har gjort avtale med orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes om
faglig bistand og støtte i hele perioden fram til orgelet er ferdig ombygget. Alle
konsulentutgifter dekkes av fellesrådet.
Utfordringene med orgelet i Tananger kirke har vært og er en svært lang, utfordrende, tids –
og arbeidskrevende sak for kirkevergeadministrasjonen. Kirkevergen ble involvert og tok fatt
i saken vinteren 2008 og har arbeidet kontinuerlig med saken siden. Saken har samtidig vært
interessant, lærerik og iblant litt fascinerende.
Det er veldig gledelig at orgelet i løpet av 2012 skal bli satt i god, varig stand, til glede og
nytte for menigheten. For kantor(ene) er det deres arbeidsplass, instrument og verktøy, og
det ligger noen krevende og tidvis slitsomme år bak mht. praktisk HMS.
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c. Sørnes
Sola kommunestyre bevilget i desember 2008 midler for tilbygg (7,9 mill.kr., samt for
renovering av kirketaket (1,9 mill.kr.). Planleggings – og prosjekteringsarbeidet tok til i 2009,
men selve bygningstiltakene kom ikke i gang i 2010, bl.a. pga. store økninger i forventede
byggekostnader. På slutten av året ble disse ekstrakostnadene beregnet til 2,7 mill.kr. Sola
kommunestyre vedtok i desember 2010 å forskuttere 2 mill.kr. på 2012-budsjettet, og
Sørnes menighetsråd har lagt kr. 700 000 i potten for at arbeidene med tilbygget kunne
igangsettes forsommeren 2011. Rehabiliterings – og tilbyggsarbeidene har høsten 2011 vært
utsatt for svært store utfordringer ifm. lekkasjer og støv. Menigheten og staben har på tross
av dette bidratt sterkt til å holde alle aktiviteter og samlinger gående også i anleggsperioden
og har utvist stor tålmodighet og overbærenhet. Ifm. renoveringsarbeidene på kirkens
hovedtak i november ble det avdekket større råteskader enn forventet, til en merkostnad på
omkring 1 mill. kr. Den kommunale prosjektledelsen bestilte dette arbeidet og fant
tilgjengelige midler innenfor prosjektet.
Løpende vaktmestertjenester ivaretas av frivillig vaktmester / kirketjener.
d. Sola
Sola kirke fra 1955 er den eldste soknekirken fellesrådet nå forvalter og det har i 2011 blitt
foretatt flere omfattende oppgraderingstiltak enn på mange år:
-

Installasjon av ny elektrisk hovedtavle
utskift av brannvarslingslamper og - ledelys
oppgradering av alarm og brannvarslingsinstallasjoner
montering av 3 luft-luft varmepumper i kirkerommet
utskift av alle lyspærer i kirkerommet til nye, ”proffe” sparepærer
montering av ny belysning på orgelfasaden

Det lyktes ikke å gjennomføre planlagt behandling av ytre treverk / rammer til
”glassmaleriene” på sørsiden av koret samt alle vinduer pga. dårlige væreforhold i store
deler av sommerhalvåret samt for lav kapasitet hos malerfirma i de få godværsperiodene
som var.
Sola kirke har timebasert kirketjenerfunksjon, men ikke fast vaktmestertjeneste. Det leies fra
tid til annen inn eksterne tjenester, bla. fra Sola og Stavanger Bygdeservice.
Nytt tak har stått på fellesrådets prioriteringsliste i flere år. Over flere år har enkelte
takskifer falt ned og blitt montert på plass igjen. Det er for en del år tilbake heldigvis montert
skiferfangere nederst på takene, som fanger opp skiferplater som løsner fra taket. Det er
behov for ny takpapp og lekter, men den samme takskiferen skal brukes ifm legging av nytt
tak. Det lyktes heller ikke i 2011 å få midler til dette prioriterte tiltaket, og fellesrådet venter
på at Sola kommune kan finne midler (stipulert til 700 000 – 800 000 kr.) til dette arbeidet.
Ifm. dette rehabiliteringsarbeidet er det også sterkt ønskelig å få etterisolert taket. Dette vil
være et godt energiøkonomiserende tiltak og vil varig redusere de årlige strømkostnadene.
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e. Tananger kapell
Tananger kapell er en langkirke fra 1879 og er listeført hos Riksantikvaren. Kapellet ble bygd i
1879 i tre med 280 plasser. Arkitekter for kapellet var Hans Ditlev Franciscus von Linstow
som tegnet mange norske kirker i sin epoke. Han var også arkitekt for Det norske slottet i
Oslo. Tananger menighet har hatt tilhold i den nye Tananger kirke siden 2002.
Kapellet er fra våren 2010 utleid til Eritreisk Ortodoks menighet, Rogaland, med tanke på
langtidsleie. Kapellet er fra fellesrådets / Tananger menighets side svært lite i bruk. I 2011
var det totalt 6 vielser. Kapellbygget kan med fordel tilbys også til konserter og andre
kulturelle arrangementer, uten at det så langt er blitt noe mer engasjement omkring denne
muligheten. Kirkevergen ønsker å bidra med et samarbeid med kommunens kulturetat i
dette.
Kapellet ble malt igjen i juli/august 2011. Forrige gang det ble utført var i 2005. Det røffe
uteklimaet nær sjøen i Tananger sliter på malte bygg og fellesrådet må påregne jevnlige
vedlikeholdskostnader i årene framover.
f. Felles vaktmestertjeneste
Fellesrådet har ansvar for forvaltning av totalt 5 kirkebygg, og kirkevergen ser mange
fordeler hvis en kunne ha en felles medarbeider som kunne utføre en felles
vaktmestertjeneste for alle kirkene. Dette ville forenkle det løpende oppfølgingsansvaret for
kirkebyggene.
g. Kostnader til vedlikehold av kirkene
Det er i 2011 utgiftsført kr. 940 671 på vedlikehold / byggtjeneste mot kr. 560 719 i 2010.
h. Energi
Energikostnadene i 2011 for kirkebyggene og menighetsenteret er på totalt kr. 563 510 mot
kr. 678 711 i 2010. Noe av besparelsene i 2011 i forhold til tidligere år kan relateres til
mildere vinterklima og gunstigere priser i energimarkedet, men virksomheten ønsker å ha et
kontinuerlig fokus på nye energisparende tiltak og sunne holdninger.
Menighetene belastes p.t. ikke for strømutgifter i kirkene. Fellesrådet dekker på den måten
energi – og rengjøringskostnader, også for arrangementer som menighetene har inntekter
av. Det vil være relevant å vurdere en ordning der menighetene må dekke deler av
energikostnadene, slik ordningen er i Stavanger og Sandnes kirkelige fellesråd.
i. Prosjekt Sola nye kirke - Nytt kirkebygg i Sola sentrum
Planleggingskomiteen for nytt kirkebygg i Sola sentrum som Sola kirkelige fellesråd nedsatte
høsten 2007 har hatt liten aktivitet i 2011. Hovedårsaken til det er at kommunens
reguleringsplanarbeid for Sola sentrum har blitt utsatt flere ganger. På slutten av 2010 ble
det varslet endelig behandling og godkjenning i kommunestyre av sentrumsplanen i 2.kvartal
2011, men det ble utsatt igjen. Våren 2011 ble det igangsatt gransking av Sola kommunes
utarbeidelse av sentrumsplaner for Sola og Tananger for å avdekke eventuelle brudd på
lover og regler, inhabilitet mv. Dette medførte at planlagt innspurt i planprosessen ble
ytterligere forsinket.
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Leder i planleggingskomiteen Magnus Soland og kirkevergen hadde møte med ny ordfører
Ole Ueland i oktober 2011 og fikk igjen klare bekreftelser på at forslaget til ny kirketomt visa-vis nåværende rådhus ligger fast, som i opprinnelig reguleringsplanforslag.
I reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan 0442 Sola sentrum – områderegulering
datert 04.11.2011 beskrives rådhusplass-området og torget på følgende måte:
Torget skal binde sammen funksjonene i T01 (kirke), T02 (rådhus) og T03 og
opparbeides som en urban plass. Plassen skal være bilfri, men kjørbar for
uttrykningskjøretøy og vedlikehold/service. Kongshaugvegen skal markeres som
kjøreveg over plassen. Det skal legges vekt på høy standard ved utforming og
materialvalg. Det bygges offentlig parkeringsanlegg under bakken, jf § 3.20 i disse
bestemmelsene. Anlegget går også under område T03.
Områdeplan for Sola Sentrum ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.01.12- 09.03.12
og presentert på følgende måte:
Forslaget til reguleringsplan legger til rette for at Sola sentrum blir et sterkt og
attraktivt kommunesenter for nåværende og fremtidige innbyggere. Planen skal legge
til rette for et bærekraftig og klimavennlig sentrum gjennom blant annet fremming av
gange, sykling og kollektivtransport. Planen skal legge til rette for arelaeffektiv
utnyttelse og miljøvennlige løsninger. Planen fastlegger hovedstrukturer og
hovedfunksjoner i sentrum og gir en helhetlig sammenheng mellom veger,
bygningsmasse og park- og uteområder. Sentrumskjernen blir i planen definert og
styrkes gjennom at vekst i detaljhandel og publikumsrettede funksjoner og tjenester
legges til sentrumskjernen.
Når reguleringsplanen for Sola sentrum blir endelig fastsatt i løpet av 2012 ligger det en lang
og grundig prosess bak som har ført til at Sola menighet og Sola kirkelige fellesråd kan
disponere en svært sentral tomt som skal brukes til et tidsriktig kirkebygg midt i Sola
sentrum. Planleggingskomiteen har på vegne av Sola kirkelige fellesråd ansvar for å legge
fram et endelig forslag til plan- og visjonsdokument for den nye kirken.
For Sola menighet ligger det også mye viktig arbeid i vente med tanke på videre
detaljeplanlegging av nytt kirkebygg, ansvar for økonomiske bidrag inn i prosjektet i tillegg til
kommunalbevilgning mv.
Fellesrådet imøteser sterkt den endelige reguleringen av kirketomten. Planleggingsarbeidet
kan da gå inn i en ny og mer konkret fase.
9. Kirkelige handlinger
a. Vielser
Alle vielser i Sola-kirkene administreres av Solakirkenes servicetorg, og det er etablert gode
rutiner i dette arbeidet. De omtales i fellesrådets årsmelding fordi den er en fellesfunksjon
på vegne av alle menighetene. Det er også viktig å synliggjøre det høye antall vielser, som
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faktisk ligger svært høyt i landsmålestokk. Det er i fellesrådets ansvar å tilrettelegge
kantortjenesten (fellestjenester) for det store antall ifm. vielser i våre kirker.
Oversikt viser antall vielser i 2008 - 2011:
Vielser
totalt

Interne

Eksterne

Vielser
tot.

Interne

Eksterne

Vielser
tot.

Interne

Eksterne

Vielser
tot.

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2008

Interne Eksterne

2008

Tananger
kirke

2

2

0

0

0

0

4

4

0

7

7

Tananger
kapell

6

6

0

7

7

0

9

9

0

7

6

3

3

0

7

7

Ræge
kapell
Ræge
kirke

6

6

0

9

9

0

0

0

0

0

2008

1

Sørnes
kirke
Sola
kirke

2

1

1

1

1

0

0

0

0

3

3

13

11

2

24

23

1

20

12

8

41

33

8

Sola
Ruinkirke

60

22

38

61

27

32

59

20

39

60

23

37

89

48

41

102

67

33

95

48

47

125

79

46

Gjeldende utleiesatser kirker i Sola ifm. vielser ble sist behandlet av fellesrådet i slutten av
2008, gjeldende fra 01.01.2010.
b. Tildeling av trosopplæringsmidler til Tungenes prosti
Tungenes prosti fikk fom. våren 2010 tildelt varige trosopplæringsmidler. Det har vært en
betydelig oppgave å rekruttere gode trosopplæringsledere, og det lyktes i løpet av 2011 å få
alle nye medarbeidere på plass. Totalt tilskudd til menighetene for 2011 har vært totalt kr.
1 408 000 med følgende fordeling ihht. vedtak i Stavanger bispedømmeråd:
Ræge
Sola
Sørnes
Tananger

kr. 246 000
kr. 546 000
kr. 281 000
kr. 335 000

Fordelingen reguleres av Kirkerådets nasjonale kriterier. Kirkevergeadministrasjonen bistår
overfor menighetenes økonomiforvaltning av midlene. Det vises for øvrig til de respektive
menigheters årsmeldinger.
c. Gudstjenester og dåp
Det vises til de respektive menighetenes årsmeldinger.
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d. Dialogmøte mellom fellesrådet og menighetsrådene
19.mars 2011 innkalte kirkevergen til Dialogmøte, ihht. Jfr.: Regler om formene for
menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet Fastsatt av Kirkemøtet 15. november
1996 (Rundskriv nr. 9 – 2000) med følgende tema:
- Solakirkene – en framtidsrettet kirke! Innledning v/ Unni N. Eriksen
- Trosopplæringsarbeidet i forhold til menighetens visjoner og planer:
- Trosopplæringsplanen – hvilke utfordringer og gleder gir den?
- Er det felles utfordringer og mulige samarbeidsfelt?
- Korte orienteringer med utgangspunkt i visjon og handlingsplan fra hver menighet
- Fellesgudstjenester ifm høytider? Har kirkene bruk for et storfellesskap?
- Fellesrådets og menighetenes økonomi og administrative ressurser
e. Samling for ansatte og rådsmedlemmer
Det ble onsdag 23.11.2011 arrangert samling i Tananger kirke for alle ansatte
medarbeidere, sokneprester og avtroppende og påtroppende medlemmer i Sola
kirkelige fellesråd. Fra programmet: Prost Kjetil Aano hadde temaet: Å være kirke i
lokalmiljøet, hilsen fra varaordfører, musikalske innslag ved Børge Tjessem m.fl. og
god tapas-servering. Kveldstanker ved Gøran Byberg. Fellesrådet ønsker å verdsette
ansatte og rådsmedlemmenes innsats og bidrag i virksomheten.
10. Begravelser - kirkegårdsforvaltning
a. Generelt
Alle bestillinger av gravferder på de 3 kirkegårdene i kommunen administreres av
kirkevergekontoret. I gjennomsnitt er det omkring 2 begravelser ukentlig i kommunen,
men gravferdsfrekvensen kan variere veldig fra uke til uke, og når det tidvis har vært opp
til 6 gravferder ukentlig, medfører det hektisk aktivitet hos den som til daglig utfører
kirkegårdsforvaltningen i kirkevergens administrasjon.
Det er 5-6 begravelsesbyråer i regionen som håndterer de fleste gravferder i Sola kommune,
og kirkevergekontoret har løpende kontakt med dem alle ifm. koordinering av begravelser.
Kirkevergekontorets administrasjon knyttet til begravelser og kirkegårdsforvaltning skal alltid
være en prioritert oppgave som utføres med verdighet og høy kvalitet, der en står til
tjeneste for hele kommunens befolkning. Denne funksjonen må derfor være betjent på alle
arbeidsdager. Denne administrasjonen kan være svært sårbar mht. kompetanse og
kontinuitet.
Antall jordfestelser på kirkegårdene i Sola i perioden 1999 – 2011 er som følger:
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Årstall

Ræge

Sola

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totalt

Tananger

Totalt

18
10
19
22
24
21
9
17
15
23
19
19
17

56
46
56
47
52
60
50
47
50
59
63
80
53

24
22
22
34
27
24
28
21
22
25
22
23
24

98
78
97
103
103
105
87
85
87
107
104
122
94

233

719

318

1270

19

60

27

98

Gj.snitt 1999-2011

En statistisk demografisk avgang i en ”standardbefolkning” vil tilsi en gravferdsrate på
omkring 220 årlig. Oversikten viser at Sola kommune har en ung befolkning med betydelig
lavere gjennomsnittsalder enn normalt.
Av totalt antall jordfestelser er andelen kremasjoner / urnenedsettelser som følger:
2006: 10,6 %
2007: 9,2 %
2008: 5,6 %
2009: 7,7 %
2010: 13,1 %
2011: 11,7 %
Andel urnenedsettelser i Sola kommune er betydelig lavere enn i nabokommunene
Stavanger og Sandnes.
b. Gravstell
Fellesrådet har ansvar for forvaltningen av nærmere 80 gravstellsavtaler. Kostnadene dekkes
av innbetalte legatmidler. En vanlig gravstellavtale har i 2011 kostet kr. 750 / år, hvorav kr.
150 går til administrasjon. Satsen fastsettes av Sola kommune, park og grøntseksjonen, som
utfører det praktiske arbeidet, og ble oppjustert fra 01.01.2011 fra kr. 650,00 pr. år.
Pr. 31.12.11 stod det totalt kr. 579 370 på fellesrådets legatkonto.
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For enkelte graver er innskutte legatmidler i ferd med å bli oppbrukt, og det må enten
innbetales nye midler, eller gravstellet opphører. Sola kommune vil oppjustere gjeldende
satser for gravstell fom. 2012. Det praktiske gravstellarbeidet utføres av park og
grøntseksjonen. Legatmidlene administreres av kirkevergekontoret, og kommunen
fakturerer fellesrådet årlig for gravstellarbeidet.
c. Kirkegårdsarealer
Sola kommune har tilrettelagt for gode gravlundsarealer i tilknytning til Tananger, Sola og
Ræge kirker. Graving på kirkegårdene, oppmåling av graver samt generell forvaltning av
grøntanlegget ellers ivaretas som før av Sola kommune. Park og grøntseksjonen i kommunen
og kirkevergekontoret har et nært og godt samarbeid.
d. Driftsbygg, bårehus og gravarealer
I planarbeidet i Sola kommune for nytt driftsbygg / bårehus på Ræge som ble initiert i 2009
har det i 2011 ikke vært noen framdrift. Det samme gjelder dessverre planene for bårerom /
seremonirom ved Sola kirkegård. Kirkevergeadministrasjonen som gravlundsforvaltning er
spesielt bekymret over denne situasjonen på Sola og opplever den som svært lite
tilfredsstillende overfor begravelsesbyråene og pårørende mv. Kjølecellen for kister som ble
anskaffet i oktober 2007 (ekstrabevilgning i formannskapet) er fremdeles foreløpig plassert i
det gamle bårehuset på Ræge, men skal flyttes tilbake til Sola kirkegård så fort nytt bårehus
er ferdigstilt. I tegningene som er utarbeidet er det lagt til rette for eget bårerom.
Det er Sola kirkegård som er hovedgravlund i kommunen og det er på det stedet det er
størst behov for verdige og funksjonelle bårerom – og visningsromlokaliteter.
Det er ikke innført festeavgifter for gravfester i Sola kommune. Sola kommune / Sola
kirkelige fellesråd er i regionen nær alene om denne praksisen. Det er for tiden heller ikke
tema verken hos politiske myndigheter eller i fellesrådet. På sikt er det rimelig å anta at
”manglende” festeavgift medfører større forbruk av nye gravarealer, men de kostnadene
dette medfører.
e. Interkommunalt samtaleforum for gravlund
I 2008 ble ”Interkommunalt samtaleforum for gravlund” etablert. Kirkevergene og
gravlundansvarlige samt kommunale gravlundansvarlige representanter i Randaberg,
Stavanger, Sandnes og Sola deltar. Det er et nyttig faglig forum som setter fokus på og
drøfter felles utfordringer innen gravlundsektoren, og det planlegges felles møter med
gravminneleverandører, begravelsesbyråene, felles informasjon om kremasjon mv. Dette
samarbeidet er videreutviklet i 2011, og oppleves faglig nyttig og utviklende. Et konkret
resultat av samarbeidet er at det i 2011 ble etablert et felles godkjenningsskjema for
gravminner for gravferdsadministrasjonene i nevnte 4 kommuner. Det interkommunale
forumet finner det også nyttig med erfaringsutveksling i forhold til gravferdsbyråene i
regionen.
11. Samarbeidet med Sola kommune
Kirkeloven av 1997 innebærer at de 4 soknene i kommunen rettslig sett er selvstendige i
forhold til kommunene. Vår kommune er pålagt et forpliktende, finansielt ansvar for visse
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kirkelige utgifter, mens ansvaret for forvaltning av økonomi, personal og kirker er lagt til
fellesrådets administrasjon.
I henhold til avtale mellom Sola kommune og kirkelig fellesråd trer tjenesteyting inn i stedet
for særskilt bevilgning på enkelte områder. Områdene for tjenesteyting er knyttet til
regnskaps- og lønnsføring, stell av kirkenes grøntområder, kirkegårdsdriften, ekstraordinært
vedlikehold, større bygg- og anleggsarbeider samt enkelte administrative oppgaver.
Tjenesteytingsavtalen ble siste gang revidert i mai 2003.
Samarbeidet mellom Sola kirkelige fellesråd og Sola kommune er fortsatt godt og
velfungerende. Kirkevergeadministrasjonen og daglige ledere i menighetene har et jevnlig og
nært samarbeid med alle relevante medarbeidere og instanser i kommunen, og er
takknemlig for det fine samarbeidsklimaet omkring alle aktuelle forhold kommunen og
fellesrådet samarbeider om.
Sola kommune yter også ad-hoc bistand på forespørsel og innenfor mulig kapasitet. Det
gjelder både faglige kompetente råd innenfor ulike fagområder, samt juridisk bistand i
aktuelle saker.
12. Kirkens sykevaktsordning - 2011 Årsrapport
Kirkens sykevaktsordning har hatt en beskjeden oppgang i henvendelser og timer avlagt.
Soltun og private er de som er mest aktive. Det som er oppmuntrende er at andre har
”oppdaget” oss, som voksenopplæring, NAV, og helsesøsteren. KSVO har blitt bedre kjent i
Sola kommune men vi har et stykke å gå. Det som hender ganske ofte er at det kommer en
henvendelse fra private eller bestillerkontoret, vi ordner opp og finner løsninger, og så
avlyser familien hele opplegget. Mange familier vil klare seg selv. Det ligger en terskel for
mange å bruke ”fremmede”. Der vi blir mest brukt er faktisk med brukere som er alene, som
har ikke pårørende tilgjengelig. Kanskje vi kan fange opp flere av de enslige. Vi er avhengige
av tips fra hjemmetjenesten om disse tilfellene. Jeg tror at KSVO skal bli mer aktuelt med
samhandlingsreformen i kommunen.
Vi har hatt et møte i januar 2011 med sykevaktene. Diakonen Solveig Håland og
kreftsykepleieren Helga Heradstveit var til stede og. Det var sosialt og nyttig å komme i
samtale med de to.
Timer avviklet 2011: 488
Type avtaler: Avlastning for pårørende: legefølge, sykehusfølge, besøkstjeneste, nattevakt.
Henvendelser: 14 fra private, 3 fra hjemmetjenesten, 7 fra bestillerkontoret, 2 fra
kreftsykepleieren, 14 fra Soltun, 1 fra diakonen, 10 fra TABO, 1 fra helsesøster til flyktninger,
1 fra NAV, 1 fra Sola voksenopplæring, 6 fra Sola sykehjemmet.
5 av henvendelsene ble innstilt: 3 på grunn av for kort varsel fra søkeren, 1 på grunn av
mangel av sykevakt, 1 fordi oppdraget passet ikke inn i tjenesten.
Virksomhet
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Nattevakt: 4 Det var 2 henvendelser etter 4 nattevakt totalt i 2011. 1 ble aktuelt. De andre 3
nattevakter var ordnet, men familien avlyste.
Avlastning/besøk: 19 henvendelser
Følgetjeneste: 36 henvendelser
Faste avtaler: 5
Etter behøv: 3
Sykevakter:
7 frivillige medarbeidere: Anna Østebø, Helga Sanne, Torbjørg Skjæveland, Else Høyvik,
Målfrid Sortland, Tordis Rott, Julianne Dyngeland
Leder:
Jodi Niday, 20% stilling, kontor i Sørnes kirke
Sørnes 16. februar 2012
Jodi Niday
13. Orientering om Sola menighetsblad 2011
Det er formelt menighetsrådene som står bak utgivelsen av Sola menighetsblad, i samarbeid
med fellesrådet. Det er ikke eget styre for bladet, og ledermøtet
(kirkevergeadministrasjonen og daglige lederne) bærer et administrativt ansvar for bladet.
Sola Menighetsblad kom ut med 5 nr. dette året. Siste opplagstall var 8200 og distribueres til
alle husstandene i Sola. Fra høsten 2010 overtok Venke Sæther overtok ansvaret for layout
og oppsett. Menighetsbladet trykkes i farger hos Jærprint og er etterspurt hos mange.
Økonomien i bladet er fortsatt god takket være at mange lesere betaler for bladet. Mange
faste annonsørene bidrar til god drift, og det er også offer til bladet i alle kirkene.
Bladet er fra siste halvdel av 2010 blitt levert ut av Norpost. Det er mottatt en del klager på
at de ikke har fått bladet, og det har vært tett kontakt med distributøren for å finne bedre
løsninger på utdelingen i boligblokkene i Sola sentrum. Det er vurdert å gå tilbake til POSTEN
som distributørleverandør, men vi tror ikke de heller kan løse alle distribusjonsutfordringene
100%.
14. Utfordringer – planer
Sola kirkelige fellesråd har mange store og løpende oppgaver som skal ivaretas i løpet av
året. Kirkevergen ønsker å framheve noe av dette, både det som gjenstår fra 2011 og andre
ting som skal være viktige i det nye året:
-

-

Videreføre en forsvarlig og forutsigbar økonomiforvaltning
Høy prioritering av bygnings – og anleggsmessig vedlikehold og utbedring i kirkene
Videreutvikle Solakirkenes servicetorg med høy utnyttelse av eksisterende
administrative ressurser
Videreutvikle stabsutviklingsarbeidet i stabene
god faglig bistand og oppfølging av daglige lederne spes. i forhold til økonomi – og
personalforvaltning
oppfølging av graver uten festere på kirkegårdene, sikring av gravminner og
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-

gravlegater
oppfølging og videreutvikling av HMS-arbeidet i samarbeid med verneombud
Revisjon av økonomireglementet
Etablering av arbeidsreglement ihht. Arbeidsmiljøloven
Tydelig utforming av plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd

15. Avslutning
Fellesrådets ansvarsområde er regulert og begrenset av kirkelovens §§ 13-14, og det store
faglige og arbeidsmessige spenn i sakene som legges fram for fellesrådet og som håndteres
av kirkevergeadministrasjonen i løpet av et år. Administrasjonen ønsker å ivareta en god og
profesjonell forvaltning innenfor tilgjengelig kapasitet og ressurser.
Fellesrådet ønsker så langt som mulig å disponere tilgjengelige stillinger og ressurser knyttet
til menighetenes arbeid, menighetsbygging, trosopplæring, diakoni, undervisning samt
administrasjon. Det er ofte mange ønsker og behov som det ikke er tilgjengelige ressurser til.
For det enkelte menighetsråd er det en stadig utfordring å stimulere til frivillighet og
dugnad.

Sola, 23.03.2012

Trygve Torgersen
kirkeverge
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