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Søknad om prosjektmidler til å gjennomføre sammenslåing av
Audnedal kirkelige fellesråd og Lyngdal kirkelige fellesråd
Aktuelle referanser:
·
·
·

KAs veileder «Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing".
Kommunal og moderniseringsdepartementets veileder "Etablering av nye kommuner
og fylkeskommuner".
Kirkeloven §5 siste ledd.

Saksopplysning:
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Lyngdal og Audnedal skal slås sammen til
én kommune fra 01.01.2020. I følge kirkeloven følger fellesrådet kommunegrensene.
Stortingsvedtaket fører til at fellesrådene i de to kommunene må gjennomføre
tilsvarende prosess som kommunene med virkning fra samme tidspunkt, jf. kirkeloven §
5 siste ledd.
De to fellesrådene fastsatte i møte 14. juni 2017 sammensetningen og mandatet til en
kirkelig fellesnemnd. Nemnda har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en
kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.
Oppgaven med å slå sammen de kirkelige administrasjonene i Lyngdal og Audnedal og
opprette ett fellesråd i nye Lyngdal kommune koster både penger og arbeidsinnsats.
Staten har forutsatt at fellesrådenes engangskostnader skal dekkes av det tilskuddet som
kommunene får, jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder pkt. 7.9:
… For eksempel vil kirkelige fellesråd slås sammen som følge av
kommunesammenslåing. Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes
innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i
reformen.
De oppgavene som fellesrådene har i forberedelsene til et nytt, sammenslått fellesråd, er
parallelle til de som kommunene har, naturligvis i mye mindre målestokk. Risikoen for
skadevirkninger for virksomheten er i prinsippet den samme, dersom fellesrådene ikke
klarer å gjennomføre en god prosess. Derfor er det nødvendig at fellesrådene får
tilstrekkelige midler til å drive prosjektet, analysere og vurdere ulike praksis,
gjennomføre møter i fellesnemnda, legge til rette med god informasjon og møtepunkter
med de tilsatte, og tilpasse/anskaffe og ev. fornye de verktøyene som det nye fellesrådet
vil trenge.
Sammenslåingen vil også føre til behov for endringer i prostigrensene (prestenes
arbeidsområde).
Nedenfor er et estimat av de kostnadene kirkelig fellesnemd ser behov for i denne
perioden. I grove trekk er kostnader knyttet til prosjektleder, folkevalgte, drift av
fellesnemda (inkl. revisjon) og kulturbygging/involvering for tilsatte de utgiftsposter vi
har i 2017 og 2018.
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Fra 2019 kommer i tillegg kostnader for å drifte den nye enheten, slik at den kan være
operativ og yte gode tjenester fra 01.01.2020. Dette gjelder blant annet fellesløsninger
for telefoni/sentralbord, server/driftsplattform, fagsystemer, arkivering og opplæring.
Sammenslåingen fører til at fellesrådets virksomhet må gjennomgås og vurderes. Hele
organisasjonen skal bygges på nytt, der vi er på jakt etter de mest funksjonelle og
effektive løsninger, men samtidig ivare og lytte til dyktige tilsatte. Ansattes lønns- og
arbeidsvilkår må vurderes. Prosedyrer i to organisasjoner skal gjennomgås, det skal
etableres nye, felles løsninger og systemer. De folkevalgte får større arbeidsomfang der
engasjement og refleksjon vil være avgjørende for at de riktige beslutninger vil tas.
Estimat/overslag/beregning av de kostander Lyngdal kirkelige fellesnemnd trenger
dekning for:
Lønnsutgifter/ honorarer
Pros jektleder / kons ul enttjenes ter til s v. 20 % s t. i nkl . s os .utg.*
Møtegodtgjørel s e fol keva l gte
Grunnhonora r l eder
Fri kjøp a v til l i ts va l gte
Bi s tand fra eks terne kons ul enter
Kjøregodtgjørel s e
Kurs
Annet
Sum pr. år
*foruts etter til ga ng til egen pc ,tel efon og kontor

2017
20 000
8 000
6 000
5 000

2018
180 000
10 000
10 000
8 000

2019
180 000
10 000
10 000
4 000

2 000
10 000
5 000
56 000

5 000
10 000
5 000
228 000

5 000
10 000
8 000
227 000

IKT-kostnader og informasjon
Koordi nere IT-s ys temer, kjøp a v nye l i s ens er/ IT-s ys temer
Oppl æri ng i nye s ys temer
Tel efoni / -uts tyr og s entra l bord
Innkjøp offentli g godkjent a rki vs ys tem
Annet
Sum pr år

2017

2018

2019
20 000
15 000
10 000
50 000

0

0

95 000

Andre utgifter
Status /til s tands vurderi ng a v ki rker og a ndre bygg
Ti l pa s ni ng/ombyggi ng/i nves teri ng a dmi ni s tra s jons l oka l er
Revi s jon
Kul turbyggi ng, herunder s a ml i ng for a ns a tte og rå d
Dri ft a v ki rkel i g fel l es nemd
Sum pr år

2017

2018

2019

3 000
10 000

8 000
20 000

10 000
8 000
20 000

13 000

28 000

38 000

Totalt
0
10 000
19 000
50 000
0
79 000

2017

2018

2019

Totalt

69 000

256 000

360 000

685 000

Oppsummert

Behov for prosjektmider i perioden 2017-2019:

Totalt
380 000
28 000
26 000
17 000
0
12 000
30 000
18 000
511 000

Totalt
20 000
15 000
10 000
50 000
0
95 000

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å søke Lyngdal kommunale fellesnemda om
totalt 685 000 kr. for å kunne dekke utgifter til å gjennomføre sammenslåingen
av Audnedal kirkelige fellesråd og Lyngdal kirkelige fellesråd.

Særutskrift:

