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Oppgavebeskrivelse for Huskomiteen 

 

Menighetens visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse. 

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt 

eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende 

menighetsfellesskap. 

Menigheten skal: 

- være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk 
- arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter 
- arbeide for medmenneskers omvendelse 
- hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus 
- utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale 

og disippelbyggende arbeidet 
- plante og vise omsorg for nye menigheter 
- påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid 
være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid 

 

Ansvarsområde: 

 

- Tilsyn med bygningens inn- og utvendige tilstand, samt utendørs 
anlegg. 
- Tilsyn med alt inventar. 
- Tilsyn med alle tekniske installasjoner. 
- Ansvar for rydding av snø, ved behov på bygningens tak. 
- Ansvar for stell av utendørsanlegg sommerstid (plenklipping osv.) 
- Holde vaktmesterliste oppdatert og utarbeide retningslinjer for disse. 
- Holde vaskelister oppdatert og utarbeide retningslinjer for disse. 
- Holde lister for serveringslag oppdatert. 
- Ansvar for best mulig utnyttelse av el-kraft, f.eks., varme og lys. 
- Ansvar for innkjøp av forbruksmateriell. 
- Ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett for forbruksmateriell, 
vedlikehold av bygningsmasse og utearealer som godkjennes av 
lederskapet.  
 - Utnevne brannvernleder  
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- Ansvar for å utarbeide og følge opp en 5 års vedlikeholdsplan for 
bygningsmasse og utearealer som godkjennes av lederskapet. 
- Ansvarlige for å holde budsjett, eventuelle overskridelser må 
godkjennes av lederskapet. 
 
- Avgjøre og utføre alle saker vedrørende ordinært vedlikehold, dekket 
av vedtatt budsjett. 
- Bestemme tidspunkt for dugnader og planlegge arbeidet. 
- Kan gjøre innkjøp av forbruksmateriell og utføre vedlikehold i forhold til 
godkjent budsjett på opptil kr. 15 000.- i enkelt saker.  
 På beløp over denne grense, skal det foreligge bevilgningssøknad som 
rettes til Lederskapet for videre behandling. (Det skal utarbeides et 
formular til dette bruk) Når søknad er godkjent, kan Huskomiteen 
iverksette nødvendige tiltak for å utføre prosjektet. Skjemaet inneholder 
en kalkyle og ved ferdig prosjekt skal en rapport med økonomisk status, 
presenteres Lederskapet. 
 
Ansvarlig for parkeringsvakt og å sette ut ekstrastoler i lillesal i 
forbindelse med julaften og konfirmasjonsgudstjenesten 
Sette opp flagg 1.påskedag, 17 mai og konfirmasjonsgudstjenesten. 

 

Gruppens medlemmer: 

- Leder velges av menighetens årsmøte. 
- består av minimum 9 personer delt opp i team 

 

Øvrige forhold: 

- Huskomiteen rapporterer til daglig leder 
-  Det henvises for øvrig til menighetens «Retningslinjer for ledere» 

 

 

  

 


