
MØTEBOK 

SAMNANGER SOKNERÅD / KYRKJESTYRE 

Torsdag 27. mai  2021  
 

 

Desse møtte: 

 

 

Møtestad/ tid:   Haga kyrkje kl.18.00 – 21.45 

 

Møtet starta med soknerådsmøte inkludert møte med tilsette.  

Dei tilsette vart særskild inviterte til å ta del i sak 18-21 og matpausen etterpå.  

 

Opning av Hilde Aarvik om pinse 
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Frå soknerådet: Leiar Anlaug Røen Hauge, Gullborg K. Aasgaard,  Hilde M. Aarvik, 

Johannes S. Bruvik,  Inger Odland, Knut Inge Røen,  sokneprest David Vogel 

Varamedlem u. stemmerett: Ingen 

Kommunal representant: Linda Haug Kollbotn  

Tilsette sak 18-21: Kristi Mjelstad, Torgeir K. Solsvik, Anne G. Tandstad, Julie L. Vevle,  

Bente Bødker 

Skrivar: Kyrkjeverje Britt Haukanes 

Forfall: Monica Tjønna,   



Sak 18/21 KS GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEBOK 

 

Vedlegg: Møtebok for 15. april 2021.  Årsmelding med rekneskap 

 

Vedtak:  
Møtebok for 15. april og innkalling for 27. mai er godkjende.  

 

 

Sak 19/21 SR MØTE MED TILSETTE 

 

Dei tilsette vart inviterte til å fortelja litt frå arbeidet sitt, - både positive og negative ting og gjerne gje 

innspel til soknerådet. Soknerådet kunne stilla spørsmål. 

 

Kristi Mjelstad og Anne G. Tandstad, trusopplærarar:  
Trass i korona, har me gjennomført ein god del trusopplæringstiltak., t.d. kompisleir, venneparty og 

Noah-dag. Borna har hatt dei minst strenge tiltaka. Kompis har stort sett gått som vanleg, men med 

under 20 medlemer. Då har gruppedeleing og avstand vore råd å få til.  5 vaksne har kunna vera med, 

og det har gått fint. Det har også vore fleire born på søndagsskulen.  

 

Torgeir Kinne Solsvik, kyrkjemusikar: 

Det går betre og betre. Har nesten berre jobba i Samnanger i koronatida, så har eigentleg ikkje fått 

prøvd jobben som heilt «normal». Likar at det er meir flygel-speling i denne jobben. Får også inn ein 

del solistar frå Bergen, med særskilde ynskje i gravferder. Nye å samarbeida med, - positivt. Arbeidd 

med ny liturgi, det kan verta bra. Neg.: Gravferdsbyråa snakkar først med dei pårørande, slik at også 

det musikalske er «ferdig setla» når organisten kjem inn. Det kan vera utfordrande. Me treng laga til 

ei sak om betre samarbeid med byråa.  

 

Bente L. D Bødker - sekretær 

Mykje som før. Visma- nytt program for lønn og rekneskap. Ein del nye oppgåver der. Har arbeidd 

ein god del med heimesidene etter me fekk nye sider. Ein del korona-arbeid med registrering og 

påmeldingar. 

 

Julie L. Vevle - ungdomsarbeidar 

Konfirmantarbeidet har halde fram nesten under heile koronaperioden. Det er ein gjevande jobb. No 

har det vore to som har fått «ekstraundervisning» sidan dei har måtta vera borte så mykje.  

  Me har hatt det vanskeleg med at dei unge medarbeidarane våre har gått på skular og arbeidd i andre 

kommunar slik at me ikkje har kunna bruka dei grunna smittefare. Og det er vanskeleg å få unge til å 

forplikta seg.  

 

 

Sak 20/21 SR FASTE SAKER SR – EVALUERING OG PLANLEGGING  

 

 Presten sine meldingar til soknerådet. 

- Me har hatt zoom-møte i kyrkjelyden for å treffast under nedstenginga. No har me kjøpt eigen 

lisens slik at me kan ha slike møte utan at Svein Høysæter står føre det. 

-  Den nye liturgien er bestemt, men det må øvast inn og førebuast. Det vert ikkje før etter 

sommaren.  

- Det er 26 stk. potensielle konfirmantar til neste år, dei får invitasjonar på skulen i neste veke. 

- Skal det vera «fellesmøte» Kristi himmelfartsdag? Møtet på bedehuset vart ikkje presentert 

som fellesmøte i avisa. Det hadde vore ynskeleg med eit litt anna preg på fellesmøta om me 

skal halda fram med dei. Rådet meinte det måtte gå an å spørja på nytt om me kunne ha ei 

felles nemnd for fellesarrangement i framtida. Presten snakkar med misjonsforsamlinga om det. 

 



 Fleire kyrkjevertar også på Haga, eller kan klokkar og kyrkjetenar greia oppgåvene? Klokkarane 

bør ikkje få den oppgåva, for dei må vera på plass framme, når det startar. Kan me gje 

konfirmantane oppgåver i gudstenesta, som kyrkjevert og tekstlesing?  Vurdera før neste kull. 

 Evaluering av gudstenester og tilstellingar. Rådet håpar at gudstenestebesøket tek seg opp igjen 

etter korona. Det var dårleg vitjing i pinsa. Mange er framleis redde for å gå i forsamlingar.  

 

 Program for sommaren og hausthalvåret. Vedl. 20 Gudstenesteliste 21 

Planlagde arrangement: 

 13. juni Årsmøte etter gudstenesta 

 20. juni kl. 19.00 Sommar-konsert på Haga med Torgeir Kinne Solsvik, Arvid Aasprang, 

sax og Anne Katrine Eiken, song. 

 22.aug. Friluftsgudsteneste på Neset evt. med grilling 

 27. aug. Kyrkjelydsfest. Medarbeidarane får særskild invitasjon. Tor Haavik skal 

spørjast om å halda tale.  

 2. sept. Samling for sokneråd på Voss kl. 17.00?– Høyring om ny kyrkjeordning. 

 Fest for 50-årskonfirmantar 12. sept.  

 23. september Ingebjørg Andrea Ådnanes (Aktuell i The Voice på TV2), Henriette Braavig 

og Simon Madsen. (Etter spørsmål frå dei.) 

 21. oktober. Salmekveld med Eyvind Skeie. Føresongarar, solistar. Ansvar Torgeir K.S. 

 Kompisleir 23. – 24 okt.  

 21. nov. Lys Vaken 

 November? Haugekveld – jubileumsår, 250 år etter hans fødsel. Samarbeidsprosjekt 

med misjonsforsamlinga? Anlaug tek kontakt. 

 19. des. Damenes julekonsert. 

 

 

Sak 21/21 SR STRØYMING AV GUDSTENESTER 

 

Soknerådet kjøpte før jul utstyr til å strøyma gudstenester. Det har vore brukt eit par gongar under dei 

strenge restriksjonane. Slik det er no er me avhengige av at både Fred Morten Ervik og Inge Aasgaard 

frå EA-studio kan vera med, då det er dei som har kompetanse på å bruka utstyret. Dei brukar dels sitt 

utstyr i tillegg til vårt, både kamera, stativ og ei datamaskin. Dei har laga god rettleiing og hatt 

opplæring på tre av dei tilsette, men ingen av dei ynskjer ta hovud-ansvar for strøyminga.  Det er så 

lite som skal til for at dette ikkje skal virka, og sjølv om ein følgjer rettleiinga kan det skje at ein feil 

kan koma slik at ein må finna ut av det og gjera andre innstillingar.  EA-studio har teke 2000 kr for å 

strøyma ei gudsteneste. Me har til no ført desse utgiftene som «konsulent-bruk» på kyrkjestyret sitt 

budsjett der også vikarar med eige firma vert førde. Vår tanke er at dette var ei nødvendig utgift sidan 

det var så få som kunne møta i kyrkja under dei strenge restriksjonane.  

 

No spør Fred Morten om me ikkje har tenkt å strøyma gudstenester framover. Det er vanskeleg for 

dei som skal stå for det tekniske at det vert så lang tid mellom kvar gong det skal gjerast.  

Eit argument for strøyming kan vera at mange framleis ikkje tør gå på gudsteneste. Etter åtvaringane 

som kom då fleire bedehus-forsamlingar fekk smitte, har folk vorte endå meir skeptiske til 

forsamlingar med song. Men no går me inn i ei tid der mange vert vaksinerte og det vil koma 

«vaksinepass» og mindre strenge restriksjonar for desse.  

  

Eit anna argument kan vera at me uansett når fleire når me strøymer gudstenester. Har me 30 til 

stades i kyrkja, kan me gjerne ha 70 visningar på nettet. (Men me veit ikkje om desse 70 har vore inne 

og sett i meir enn ein minutt eller to.) Me kan også nå dei som er sjuke og ikkje kan koma seg i 

kyrkja.  

Sjølv om me no har høve til å samla 100 personar, kan me berre få plass til rundt 50 med 2 m. avstand 

i kyrkjene. Dette er nok til vanleg frammøte når det ikkje er fleire dåpar. Me har også eigne 

dåpsgudstenester når det er fleire dåpar, slik at det skal verta plass til andre enn dåpsfølgjet i kyrkja.  



 

Når det gjeld sjølve strøyminga er det gratis å strøyma fram til 1. juli. Etter det vil det truleg koma til 

TONO-avgift. (300 kr. pr. gt. og 500 kr. om det skal liggja ute ei veke) 

Skal me strøyma, må det publiserast på førehand. Me må ha merkte plassar der du kan sitja om du 

ikkje vil koma med på bilde. Nattverd bør ikkje filmast.  Dei som skal eksponerast, må me ha 

skriftleg avtale med. (Prest, klokkar, musikar, føresongar evt. dåpsfølgje) KA seier at me ikkje kan 

påleggja tilsette å ta del i strøyming utan at dette er «nødvendig» eller opplyst om under tilsetjing.  

 

På sist stabsmøte, hadde me oppe temaet. Det var ingen i staben som var ivrige på at me skulle 

strøyma når det går an å møta opp. Argument som kom fram: 

 Folk må koma på gudsteneste igjen.  Å samlast er det viktigaste. 

 Det er fare for at folk let vera å koma når dei kan sitja heime og følgja strøyminga.  

 Det er trygt å vita kven som tek del i ei gudsteneste. Dei framfor skjermen vert fort kritisk 

publikum og ikkje velvillige deltakarar. (Presten bryr seg ikkje om dette.) 

 Det er ein stressfaktor for dei som skal ta del i gudstenesta. 

 Det «trekkjer ned» på lysten til å gå på gudsteneste når ho vert strøyma.  

 Det er u-estetisk og forstyrrande med kamera, leidningar og stativ i kyrkje-rommet.  

 Ein kan kjenna seg som publikum til eit opptak, og ikkje deltakar i ei gudsteneste. 

 Det er «for mange lause trådar» på Haga til å kunna strøyma. Forbøn, vitnemål, band som 

ikkje har spela saman på lenge. Skal du strøyma, må du vita kva som kjem. 

 

Skal det først strøymast hadde dei tilsette innspel til dette:  

- Enklare opptak. Det treng ikkje vera så mange bildeskift heile tida. Det vert uroleg / forstyrrande. 

- Å filma lerretet på veggen med songtekst, er flimrete. Når ein syng med, skiftar brått bildet til 

noko anna, og ein misser teksten. Teksten bør leggjast inn på sida attmed eller under med delt 

bilde, om ein ynskjer å filma songar og musikar og ikkje berre tekst. Om dette er lettare å få til 

med Word enn med EasyWorship, tilbyr sekretær Bente å leggja songane inn på eit Wordark før 

gudstenesta.  

- Opptaket må ikkje startast før gudstenesta tek til slik at all prat går ut på lufta. 

- Det bør arbeidast med strøyming på Ådland, då det særleg kan vera aktuelt å strøyma under 

konfirmasjonar og gravferder. 

 

Under drøftingane i rådet kom fleire argument fram: 

- Kyrkja skal vera utadretta – kjekt å nå fleire – fleire kan få lyst å koma sjølv 

- Målet må vera å klara streaminga sjølv – kjekt å få det til 

- Kan me overføra til sjukeheimen? 

- Kyrkjerommet må ikkje verta som eit studio – dei tilsette må vilja det  

 

Framlegg til vedtak: 

Alt. 1: Soknerådet ynskjer ikkje det skal det skal strøymast til vanlege gudstenester, men ved særlege 

høve som konfirmasjon, jubileum og enkelte gravferder.  

Alt. 2: Soknerådet ynskjer det skal strøymast inntil 6 gudstenester i året. om ein får til avtale med dei 

tilsette om dette.  

Alt 3: (Framlegg på møtet) Soknerådet ynskjer at gudstenestene til vanleg skal strøymast.  

 

For alle framlegga:  

Dei gudstenestene me planlegg å strøyma skal fastsetjast på førehand i gudstenestelista, slik at tilsette 

veit om det i god tid. Dei tilsette må gje skriftleg samtykke til strøyminga.  Klokkar, føresongar, 

dåpsfølgje og andre som vert særleg eksponerte, må også skriva under på at dei samtykkjer i at 

gudstenesta vert strøyma. Kyrkjelyden elles, skal ikkje eksponerast med nærbilde og bilde framanfrå. 

Det skal vera merkte område i kyrkja som ikkje vert eksponerte i det heile.  Nattverd skal ikkje filmast.  

  Ved særskilde høve kan strøyming som ikkje ligg inne i planane våre sjåast på som nødvendig og me 

kan påleggja dei tilsette å ta del. (Døme: 1. Restriksjonar på frammøtetal i kyrkjene som gjer at det er 



plass til færre enn dei som plar møta. 2. Når nær familie ikkje kan ta del i gravferder.) Det må likevel 

gjevast beskjed om strøyminga i god tid på førehand.  

 

Opptak og plassering av kamera og utstyr må gjerast på ein slik måte at det minst mogeleg forstyrrar 

dei som er til stades. Omsynet til dei som er i kyrkja går føre omsynet til opptaket.   

 

Alt. 1. fekk 2 stemmer, alt. 2 fekk 5 stemmer, alt. 3 fekk 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Soknerådet ynskjer det skal strøymast inntil 6 gudstenester i året, om ein får til avtale med dei tilsette 

om dette. 

Dei gudstenestene me planlegg å strøyma skal fastsetjast på førehand i gudstenestelista, slik at tilsette 

veit om det i god tid. Dei tilsette må gje skriftleg samtykke til strøyminga.  Klokkar, føresongar, 

dåpsfølgje og andre som vert særleg eksponerte, må også skriva under på at dei samtykkjer i at 

gudstenesta vert strøyma. Kyrkjelyden elles, skal ikkje eksponerast med nærbilde og bilde framanfrå. 

Det skal vera merkte område i kyrkja som ikkje vert eksponerte i det heile.  Nattverd skal ikkje filmast.  

  Ved særskilde høve kan strøyming som ikkje ligg inne i planane våre sjåast på som nødvendig og me 

kan påleggja dei tilsette å ta del. (Døme: 1. Restriksjonar på frammøtetal i kyrkjene som gjer at det er 

plass til færre enn dei som plar møta. 2. Når nær familie ikkje kan ta del i gravferder.) Det må likevel 

gjevast beskjed om strøyminga i god tid på førehand.  

 

Opptak og plassering av kamera og utstyr må gjerast på ein slik måte at det minst mogeleg forstyrrar 

dei som er til stades. Omsynet til dei som er i kyrkja går føre omsynet til opptaket.   

 

 

Sak 22/21 SR OVERFØRING AV SAMZAM-PROSJEKTET TIL EIGA FOREINING 

 

Frå 2001 har Samnanger kyrkjelyd drive hjelpearbeid i Zambia. Sidan 2010 har det dreia seg om å 

støtta ein skule i slummen Kanyama i Lusaka. Skulen har no rundt 200 elevar og har godkjend 

eksamensrett. Skulen vert leia av ei lokal gruppe med økonomisk støtte frå Samnanger kyrkjelyd. 

Dette kallar me SamZam-prosjektet.  

 

I sak nr. 15/18, gjorde Samnanger sokneråd dette vedtaket:  

Samnanger sokneråd ynskjer at det skal skipast eit lag som m.a. tek seg av SamZam-prosjektet. Dei 

ynskjer at det skal arbeidast vidare med å få støtte frå m.a. Norrad til å utvida skulengasjementet i 

Zambia. Soknerådet ynskjer at dei lokale skulestyrarane framleis må ha eigarskap til prosjektet og 

styra utviklinga. Soknerådet vil ha SamZam-prosjektet som sitt «misjonsprosjekt», og støtta det på 

same måten som tidlegare med kyrkjeoffer og innsamlingar. 

 

Av gode grunnar har dette vedtaket ikkje vorte sett ut i livet tidlegare. No har «nemnda for misjon og 

rettferd» leia av Hilde M. Aarvik byrja dette arbeidet. Dei har skipa ei foreining kalla «The SamZam 

project» som har eige organisasjons-nr. eigen bankkonto og eige Vippsnr. Dei har også fått med seg 

fleire til å vera med i denne foreininga.  

 

Vedtak: 

 

Overføring av SamZam-prosjektet frå Samnanger sokneråd, til The SamZam project skal 

gjerast slik:  

 Soknerådet skal laga eit avsluttande rekneskap for SamZam-prosjektet, for 1. halvår 2021. 

Overskotet av midlane som har kome inn dette halvåret, skal så overførast til The SamZam 

Project saman med fondet av innsamla midlar som står frå 2020. 



 Etter 1. juli 2021 tek  The SamZam Project seg av utbetalingar til Zambia, rekneskap for 

prosjektet, føring av gåveoversikt for kvar enkelt person, innmelding av skattefrie gåver til 

skatteetaten og kontakt med gjevarane.  

 Soknerådet gjer beskjed til alle faste gjevarar, at SamZam-prosjektet vert overført til foreininga 

The SamZam Project. Gjevarane må skriftleg samtykka i at informasjon vert overført til 

foreininga. 

Gjevarane vert også orienterte om at dei må flytta faste trekk i banken til ny bankkonto.  

 Gåvemidlar som kjem inn på soknerådet sin Zambia-konto etter 1. juli 2021, vert overført til 

den nye foreininga ein gong pr. mnd.  

 Samnanger sokn ynskjer å behalda SamZam-prosjektet som sitt «misjonsprosjekt», med 

kyrkjeoffer, loppemarknad og konfirmantaksjon til inntekt for prosjektet. Innsamlingar i kyrkja 

sin regi, må gjerast gjennom kyrkja sine kontoar for å koma med i deira rekneskap. 

 Soknerådet si «nemnd for misjon og rettferd» vert lagd ned frå 1. juli 2021. 

 Soknerådet skal ha minst ein medlem i den nye foreininga The SamZam Project. 

 The SamZam Project skal ubede senda kopi av årsmelding og rekneskapsoversikt til soknerådet 

i januar kvart år.  

Vedtaket var einstemmig og som framlegget. 

 

 

Sak 23/21 KS FASTE SAKER – meldingar, evalueringar og rådet sitt kvarter 

 

 Leiaren sine meldingar til kyrkjestyret 

 Kyrkjeverja sine meldingar til kyrkjestyret 

 Postjournal – Vedlegg:  23 Postjournal (Vert lagt fram på møtet) 

 Spørsmål/ meldingar frå rådet 

 

 

Sak 24/21 KS    OVERFØRING AV KYRKJELEGE EIGEDOMAR FRÅ KOMMUNEN TIL  

                                         KYRKJA  

 

Ved den kyrkjelova som tok til å gjelda frå 1. januar 1977, vart det slege fast at kyrkje-soknet er eit 

sjølvstendig rettssubjekt. Av dette følgjer det at soknet kan ha partsstilling i avtaler og rettslege tvistar 

og at dei kan vera heimelshavar til fast eigedom. Også etter den nye trussamfunn-lova er kyrkjer og 

gravplassar soknet sin eigedom. (Jf. vedl. A) 

 «Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. Dette følger av trossamfunnsloven § 15 og 

gravplassloven § 1. Dersom hjemmelen står oppført på kommunen, Opplysningsvesenets fond eller 

privatperson er soknet selv ansvarlig for å rydde opp i dette.» 

 

 I 2002 vart det send ut eit rundskriv frå departementet om at me måtte sjå til at eigedomane til kyrkja 

var ført på soknet og ikkje kommunen.  I vår kommune kan ikkje dette ha vorte gjort, for det viser seg 

at det einaste som står med rett eigar er den nye gravplassen. Haga kyrkje står med Samnanger sokn 

som eigar, men ikkje med organisasjons-nummeret vårt. Ådland kyrkje, den gamle gravplassen, den 

gamle og den nye parkeringsplassen står med Samnanger kommune sitt organisasjons-nr. som eigar. 

Dette må ordnast, og framgangsmåten er gjeven av rundskrivet frå 2002 (Vedl. B), som framleis er 

gjeldande iflg. KA: Me må gjera ei avtale mellom kyrkja og kommunen som skal vedtakast av 

kyrkjestyret og kommunestyret. Så må me senda denne avtala med oversikt over eigedomane til 

tinglysing. 

Kyrkjene og gravplassane er greie, det seier seg sjølv iflg. lova at dei skal overførast så lenge kyrkjene 

er godkjende og dei ikkje er i privat eige.  Haga kyrkje er også ei godkjend kyrkje, noko me har papir 

på. Det er vanskelegare med dei eigedomane som «høyrer til»: 



KA:          «Kirker med tilhørende eiendom eies av soknet, jf. trossamfunnsloven § 15 og ko § 19.» 

Dept.:    «Omfanget må nødvendigvis avgjøres i det enkelte tilfelle, men funksjonelle betraktninger 

tilsier at for eksempel adkomstvei og parkeringsplass bør omfattes.» 

 

På Haga er parkeringsplassane stort sett inne på eigedomen. Men ein liten del er eigd av 

kommunen/fylkeskommunen og litt av den kommunale vegen til Hagabakkane er eigd av kyrkja. 

Kommunen har også seld ein bil av parkeringsplassen vår til Øyvind Haga, saman med Trollhaugen. 

Denne eigedomen hang før saman med prestebustaden. 

 Det treng avklarast: 

 Skal det framleis vera ein liten kommunal/fylkeskommunal bit på parkeringsplassen nedom 

kyrkja, eller skal den delast frå og gå inn i kyrkja sin «tilhørende» eigedom? 

 Skal skilje mellom veg og parkering omregulerast slik at kyrkja eig parkeringa og kommunen 

vegen? 

 Kan grensene justerast slik at Øyvind Haga ikkje lenger eig ein parkeringsplass og blomebedet 

til kyrkja? 

 Kommunen har ein gjenkjøpsrett til eigedomen, som eg er i tvil om framleis skal gjelda no når 

kyrkja er bygd. 

Eigedomstilhøva for areala utanfor kyrkja på Ådland er ikkje heilt enkle . Den gamle 

parkeringsplassen ved hovudvegen var for liten, så i 1988 vart det laga ny parkeringsplass på andre 

sida av Prestavegen. Denne nye parkeringsplassen er bygd for kyrkja og bør også reknast som 

«tilhørende eiendom».  Kommunen sjølv har skrive brev til kyrkja om at denne plassen høyrer til 

«soknerådet», og at me difor skal ha vedlikehaldet her.   

I 1992 vart det støypt ei bru over elva, og eigedomane på Stølen fekk ny veg som går over 

parkeringsplassen. Halvparten av den gamle parkeringsplassen vart så brukt til å laga eit nytt vegkryss 

mellom hovudvegen, Prestavegen, Stølavegen  og parkeringsplassane. For at parkeringsplassen skulle 

takast til vegkryss, var det ein føresetnad at kyrkja kunne bruka vegen til Stølen til parkering når det er 

bruk for det.   Denne gamle parkeringsplassen heng som eigedom saman med gravplassen og kyrkja på 

17/6 og eigedomen som no er veg, er ikkje skild frå. Om kyrkja skal få eigedomen overført, vil dei 

koma til å eiga ein del av det omtala vegkrysset.  

Den nye parkeringsplassen ikkje skild frå Stølavegen som går over plassen. Brua over elva mot Stølen 

er kommunal, og ligg ikkje inne på parkeringsplassen sin eigedom 17/51. 

 

Dette er spørsmål som vart drøfta med «teknisk» for å finna løysingar for kva som treng gjerast før me 

får overført eigedomane:  

 Greier det seg at dei som bur på Stølen får vegrett over parkeringsplassen, eller må vegen 

skiljast frå?  

 Kan vegkrysset mot hovudvegen skiljast frå kyrkja sin eigedom, slik at me kan behalda HC-

parkeringa ved sideinngangen og fortauet utanfor muren?  

 Er brua kommunal?  

Skal ho i tilfelle overførast til grunneigarane eller skal kommunen behalda ho?  Så lenge ho 

ikkje høyrer til eigedom 17/51, vert det ikkje eit  problem ved overføringa.  

 Bruksrett for «allmenta». 

 Me tenkjer også at kommunen/allmenta bør kunna bruka den nye parkeringsplassen når det 

ikkje er arrangement i kyrkja, t.d. til parkering for turgåarar. Bør denne bruksretten liggja som 

eit hefte på eigedomen? Frå før er parkeringsplassen klassifisert som offentleg parkering, slik at 

han kan liggja inne på kart.  

 Ligg retten til parkering for kyrkjefolk langs Stølavegen inne på denne eigedomen?  

Me har uansett tenkt å setja opp plakattavle med info om kyrkjelege arrangement ved parkerings-

plassen, slik at det vert lettare å vita når kyrkja har bruk for plassen sjølv. 



Eigedomane det gjeld: 

Haga kyrkje m. parkering: G.nr. 26 Br. nr. 105 og 106   

Ådland kyrkje, gml. gravplass og gml. parkeringsplass G.nr.17 Br. nr.6 

Ådland nye parkerings-plass G.nr. 17 Br. nr. 51 

 

Det skal ikkje krevjast dokumentavgift i desse overdragingane iflg. rundskrivet vedl. 2, men eit 

tinglysingsgebyr må betalast.  

 

Etter å ha snakka med ordføraren om saka føreslo han eit møte 21. mai der han og nokon frå 

«Teknisk» skulle møta kyrkja og prøva greia ut kva som bør gjerast før avtale kan lagast og 

overføringane kan skje. Teknisk hadde ikkje høve denne dagen, og me fekk først snakka med dei 27. 

mai, (då utan ordføraren.)  Knut Hellevik ville rå til at kommunen beheldt parkeringsplassen, og at den 

gamle parkeringplassen også vart ført over til denne eigedomen. Det skulle så tinglysast ein rett for 

kyrkja til å parkera her ved arrangement i kyrkja. Dette er lagt inn som alternativ 2 i framlegg til 

vedtak. 

Kyrkjeverja valde å ta opp denne saka, trass i at ho vart forseinka grunna fleire vekers ventetid på 

teknisk. Det er bruk for å få avklart eigedomstilhøva straks, sidan me stadig har spørsmål om kven som 

eig parkeringsplassen ved kyrkja på Ådland og det no skal setjast opp skilt om turparkering. Me sender 

vårt vedtak til kommunen, og ber dei ta saka opp på kommunestyret 10. juni, sidan avtala må vedtakast 

der.  

 

Vedlegg 24 

A. KA sin info om eigarskap til kyrkjelege eigedomar: Eierskap til kirkelige eiendommer   

(Sjå også «Eiendomsforhold» under «Relaterte artikler» i høgre marg.) 

B. Regjeringa sitt rundskriv om overføring av eigedomar  Rundskriv V-6/2002 B - regjeringen.no  

C. Kart over eigedomane. 

Vedl. A og B er til utdjupande info for dei som ynskjer. (Ikkje naudsynt å lesa for saka sin del.) Det er derimot viktig å sjå 

på karta på vedl. C for å skjøna saka.  

 

Framlegg til vedtak: 

Kyrkjeverja arbeider vidare med ei avtale mellom Samnanger kommune og Samnanger sokn.  

  Kyrkjestyret ynskjer at dette skal vera med i avtala:  

 

Eigedomar ved Haga kyrkje 

- Haga kyrkje m. parkering: g.nr. 26 br. nr. 105  skal førast frå Samnanger sokneråd løpenummer 

1905973 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147. 

- Haga kyrkje g.nr. 26 br. nr. 106 skal førast frå Samnanger kommune org. nr. 964 968 985 til 

Samnanger sokn org. nr. 976 995 147. 

 

Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Kyrkja får overført den delen av parkeringsplassen som kommunen /fylket eig fv.106, Frå 

Gr.nr. 26 Br. nr. 136. til g.nr.26 br.nr 105.  

- Kommunen/fylket får overført den delen av vegen i Hagabakkane som kyrkja eig, frå g.nr.26 

br.nr 105. til fv.106, Gr.nr. 26 Br. nr. 136. 

- Grunneigar på Trollhaugen, vert kontakta om grensejustering, slik at den delen av parkeringa 

og blomebedet han eig, kan koma med i kyrkja sin eigedom. Frå 26/159 til g.nr.26 br.nr 105. 

- Heftet på g.nr. 26 br. nr. 105 som gjeld kommunen sin rett til gjenkjøp av tomten, skal falla 

bort.  

 

Eigedomar ved Ådland kyrkje 

Alt. 1 

Ådland kyrkje, gml. gravplass og gml. parkeringsplass g.nr.17 br. nr.6 vert overført frå Samnanger 

kommune org. nr. 964 968 985 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147 

https://www.ka.no/kirkebyggmal/article/1148331
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-v-62002-b/id109003/


Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Den delen av den tidlegare gamle parkeringsplassen som no er vegkryss, skal førast over frå 

kyrkja på g.nr. 17 br.nr. 6 til kommunen på g.nr 17 br. nr. 56 (Prestavegen) Kyrkja beheld HC-

parkeringa og fortauet på sin eigedom.  

 

Den nye parkeringsplassen på g.nr. 17 br.nr. 51, skal overførast frå Samnanger kommune org. nr. 

964 968 985 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147 

Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Brukarane av vegen til Stølen, får vegrett over parkeringsplassen.  

- Det vert lagt inn eit hefte på eigedomen som seier at: «Kommunen/allmenta kan bruka 

parkeringsplassen når det ikkje er arrangement i kyrkja.» 

 

Alt 2. 

Ådland kyrkje, gml. gravplass på g.nr.17 br. nr.6 vert overført frå Samnanger kommune org. nr. 

964 968 985 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147 

 

Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Kommunen beheld eigedomsretten til den nye parkeringsplassen på g.nr. 17 br.nr. 51 

- Den gamle parkeringsplassen og vegkrysset, vert også lagt til denne eigedomen. Frå g.nr.17 br. 

nr.6 til g.nr. 17 br.nr. 51. 

- Det vert lagt inn eit hefte på denne eigedomen: «Samnanger sokn har førsteretten til å bruka 

parkeringsplassane når det er arrangement i kyrkja eller på gravplassen.» 

 

For begge alternativa: 

 

Når avtala er ferdig, skal ho sendast til kyrkjestyret til endeleg godkjenning.   

 

Retten til kyrkje-parkering på vegen mot Stølen, bør også leggjast inn som eit hefte på den eigedomen, 

sidan denne retten var eit vilkår for å nytta den gamle parkeringsplassen til vegkryss i 1992.  Dette må 

avklarast med grunneigarane og kan takast opp som eiga sak.  

 

Vedtak 

Kyrkjeverja arbeider vidare med ei avtale mellom Samnanger kommune og Samnanger sokn.  

  Kyrkjestyret ynskjer at dette skal vera med i avtala:  

 

Eigedomar ved Haga kyrkje 

- Haga kyrkje m. parkering: g.nr. 26 br. nr. 105  skal førast frå Samnanger sokneråd løpenummer 

1905973 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147. 

- Haga kyrkje g.nr. 26 br. nr. 106 skal førast frå Samnanger kommune org. nr. 964 968 985 til 

Samnanger sokn org. nr. 976 995 147. 

 

Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Kyrkja får overført den delen av parkeringsplassen som kommunen /fylket eig fv.106, Frå 

Gr.nr. 26 Br. nr. 136. til g.nr.26 br.nr 105.  

- Kommunen/fylket får overført den delen av vegen i Hagabakkane som kyrkja eig, frå g.nr.26 

br.nr 105. til fv.106, Gr.nr. 26 Br. nr. 136. 

- Grunneigar på Trollhaugen, vert kontakta om grensejustering, slik at den delen av parkeringa 

og blomebedet han eig, kan koma med i kyrkja sin eigedom. Frå 26/159 til g.nr.26 br.nr 105. 

- Heftet på g.nr. 26 br. nr. 105 som gjeld kommunen sin rett til gjenkjøp av tomten, skal falla 

bort.  

 

Eigedomar ved Ådland kyrkje 



Ådland kyrkje, gml. gravplass og gml. parkeringsplass g.nr.17 br. nr.6 vert overført frå Samnanger 

kommune org. nr. 964 968 985 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147 

Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Den delen av den tidlegare gamle parkeringsplassen som no er vegkryss, skal førast over frå 

kyrkja på g.nr. 17 br.nr. 6 til kommunen på g.nr 17 br. nr. 56 (Prestavegen) Kyrkja beheld HC-

parkeringa og fortauet på sin eigedom.  

 

Den nye parkeringsplassen på g.nr. 17 br.nr. 51, skal overførast frå Samnanger kommune org. nr. 

964 968 985 til Samnanger sokn org. nr. 976 995 147 

Før denne overføringa vert gjort, skal desse justeringane gjerast:  

- Brukarane av vegen til Stølen, får vegrett over parkeringsplassen.  

- Det vert lagt inn eit hefte på eigedomen som seier at: «Kommunen/allmenta kan bruka 

parkeringsplassen når det ikkje er arrangement i kyrkja.» 

 

Når avtala er ferdig, skal ho sendast til kyrkjestyret til endeleg godkjenning.   

 

Retten til kyrkje-parkering på vegen mot Stølen, bør også leggjast inn som eit hefte på den eigedomen, 

sidan denne retten var eit vilkår for å nytta den gamle parkeringsplassen til vegkryss i 1992.  Dette må 

avklarast med grunneigarane og kan takast opp som eiga sak.  

 

Etterspel 

Avtala vart send ut på E-post 31. mai til godkjenning, og vart samrøystes vedteken. 

6. juni gjorde kommunestyret eit vedtak, der dei ville overføra eigedomane til kyrkja, men ynskte rett til 

parkering også på Haga.  

Eit framlegg til ei tilføying i avtala var send ut 13.8 med denne teksten:  
Under Eigedomar ved Haga kyrkje, føyer me til:  

- Det vert lagt inn eit hefte på eigedomen 26/105 som seier at: «Kommunen/allmenta kan bruka 

parkeringsplassen nedom kyrkja når det ikkje er arrangement i kyrkja.» 

 

Vedlegg til vedtak: 

Endeleg avtale om eigedomsoverføring frå kommunen 

 

 

 

Sak 25/21 KS PERSONALSAK U. OFF.             Denne saka vart det utlevert papir til på møtet. 


