Lyngdal kirkelige fellesnemnd

- side 1

INNKALLING
MØTE I FELLESNEMND FOR NYE LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD
Møtedato

Tirsdag 23. januar

Møte nr. 01 - 2018

Tid
Kl. 19:00-21:00
Sted
Lyngdal Kirkesenter
Medlemmer som Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart
innkalles:
Håland, Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds
representant) og Geirulf Grødem (biskopens
representant).
Varamedlemmer, Kari Nilsen, Trond Flottorp, Johan Ekeland og Ragnhild Synnøve Lied
som får sakspapirer,
men som kun møter
ved beskjed om forfall

Geistlig: Geirulf Grødem

Andre:

Ingunn Birkeland og Carl Magnus Salvesen

SAKER:
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18

Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger
Befaring kirkekontoret i Lyngdal
Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang
IKT-systemene, 1. gang
Tjenesteyting fra kommunen, 1. gang
Befaring Kvås kirke
Eventuelt

A

N

17.01.2018
Terje Litland
leder av Lyngdal kirkelige fellesnemnd
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8
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MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 02/18

Side 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte
ble godkjent.
2. Møtebok fra 28.11.17
ble godkjent og underskrevet av NN og YY.

MELDINGER
 Referat fra møte i tillitsvalgtsforum (ettersendes).
 Biskopen har oppnevnt sin representasjon i Lyngdal kirkelige fellesnemnd:
prost i Lister Geirulf Grødem (medlem) og sokneprest i Lyngdal Ragnhild
Synnøve Lied (varamedlem)
 Det må avsettes dato for samling for menighetsråd-/fellesrådsmedlemmer
samt dato for vårens samling for ansatte.

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 28.11.17 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 02/18

Side 3

Befaring Lyngdal kirkekontor
Aktuelle referanser:
 FN-sak 06-17 Samansetning og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt
7 i mandat.

Saksopplysning:
Fellesnemda må gjøre seg kjent med eksiterende ressurser og kontorlokalene
som fellesrådet disponerer er en viktig del av dette. Det er her ansatte og
prester har sitt daglige virke.
Kirkeverge i Lyngdal leder gjennomgangen av lokalene til kirkekontoret i Lyngdal
og redegjør kort for arbeidet ved kontoret og hvordan lokalene brukes og
fungerer. Hva er bra og ønskes videreført? Hva kan vi benytte anledningen til å
endre eller forbedre?
Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen og innspillene med i det videre
arbeidet.

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 03/18

Side 4

Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang
Aktuelle referanser:


FN-sak 06-17 Samansetning og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt
7 i mandat.

Saksopplysning:
En av de viktigste oppgavene for fellesnemnda er å utvikle en organisasjonsplan
for det nye fellesrådet, inkludert ledelsesstrukturen. Dette vil berøre flere av de
tilsatte, og det er derfor avgjørende å få til en god prosess. Før det legges fram
en konkret skisse, inviteres fellesnemnda til en åpen drøfting med tanke på å
signalisere en retning for videre utredning.
Dagens fellesråd har følgende situasjon:
Audnedal kirkelige fellesråd har 3 kontorplasser. Har ikke eget møterom. Leier
kontorlokaler (55 m²) av Audnedal kommunen i Audnedal rådhus (tjenesteyting).
Audnedal kirkelige fellesråd har 6 ansatte og samlet stillingsressurser er 1,75
hvorav 1 stilling dekkes av midler fra bispedømmerådet. Kirkevergestillingen er
på 60 % og stilling til administrativ ressurs for menighetsrådene
(menighetssekretær) er på 25 %. Audnedal kirkelige fellesråd stiller en
kontorplass til rådighet for presteressurs for soknene.
Lyngdal kirkelige fellesråd har 14 kontorplasser (6 enkeltkontorer og et
dobbeltkontor, 4 gode arbeidsstasjoner, 2 mindre gode arbeidsstasjoner og 1
resepsjonsdisk med kontorfunksjon) samt ett kontor i Driftsbygning ved Lyngdal
kirkegård. Videre har Lyngdal kirkelige fellesråd et møterom og et samtalerom
samt toalett for ansatte. Lyngdal leier kontorlokaler (ca 215 m²) av Lyngdal sokn
i Lyngdal Kirkesenter. Lyngdal kirkelige fellesråd stiller to kontorplasser til
rådighet for presteressurser for soknene.
Lyngdal kirkelige fellesråd har 19 ansatte og en samlet stillingsressurs på 10,53.
Lyngdal sokn dekker 100 % av lønnsutgifter til en stilling (senterleder/kokk),
fullfinansierer (dvs. betaler det som ikke dekkes av trosopplæringsmidler fra
bispedømmerådet) stillinger til trosopplæring (1,5 stilling) samt dekker 20 % av
lønnsutgifter til diakon (50 dekkes av bispedømmerådet og 30 % av Lyngdal
kommune via fellesrådet). Kirkevergestillingen er på 100 % men 25 % av disse
leies ut og finansieres av Hægebostad kirkelige fellesråd. Det stilles 50 %
stillingsressurs til rådighet for stilling som daglig leder i Lyngdal sokn og
stillingen kombineres med 50 % stilling som kirkegårdsleder. Fellesrådet har også
en 55 % stillingsressurs som sekretær som kombineres med 20 % stilling som
prostesekretær (denne finansieres av bispedømmerådet).
Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler:

Arkiv:

– Sak 03/18

Side 5

I det videre arbeidet vil det være behov for å avklare flere viktige momenter:
1. Fremtidig bemanning av de to kirkekontorene inkludert om begge kontrer skal
opprettholdes med menighetsdrift.
2. Et eller to ledernivåer.
3. Forventninger til kompetanse/kvalifikasjoner til ny kirkeverge.
4. Utleie av kirkevergestilling til Hægebostad kirkelige fellesråd.
Disse momentene vil også være viktige med tanke på de to kirkevergenes mulige
rettskrav på stillingen som ny kirkeverge.
I møtet bruker vi tid til å sondere problemstillingene og muligheten knyttet til ny
organisasjons og ledelsesstruktur.

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 04/18

Side 6

IKT-systemene, 1. gang
Aktuelle referanser:
 FN-sak 06-17 Samansetning og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt
4 i mandat.
Saksopplysning:
Gode og tjenlige IKT-systemer er viktig både for å øke fellesrådets og prestenes
samlede produksjon av tjenester mm. Videre må IKT-systemene kunne ivare
vårt behov for kommunikasjon, saksbehandling, dokumentasjon og godkjent
digital arkivering.
Kirkevergene går igjennom de systemer (leverandør og program) som i dag er i
bruk i de to fellesrådene innenfor feltene:









Driftsløsning
Økonomi
Gravferd
Saksbehandling og arkivering
Planlegging og kalender
Gudstjenesteplanlegging
Web-side/PR
Annet

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler: CMS

– Sak 05/18

Arkiv:

Side 7

Tjenesteyting fra kommunen, 1. gang
Aktuelle referanser:
 FN-sak 06-17 Samansetning og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd, punkt
4 i mandat.
Saksopplysning:
I tråd med kirkelovens § 15 om kommunenes økonomiske ansvar overfor
fellesrådet, heter det i fjerde ledd:
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet
for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.
Kirkevergene går igjennom de eksisterende tjenesteytingsavtaler som
fellesrådene har i dag.
Det blir nødvendig å gå i dialog med den kommunale fellesnemnda om en ny
avtale fra og med 2020.
Før vi gjør det er det nødvendig at den kirkelige fellesnemnden drøfter våre
ønsker og behov for fremtidige løsninger. En avtale med den nye kommunen vil
ha betydning for den videre planleggingsprosess.

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 06/18

Side 8

Befaring Kvås kirke
Aktuelle referanser:
 FN-sak 17-17 Godkjenninger innkallinger og referat. Meldinger.
Saksopplysning:
Vi har tidligere hatt befaring av Lyngdal kirke, kapell og kirkegård. Forrige møte
hadde fellesnemda en befaring av Konsmo kirke og kirkegård. Vi fortsetter denne
gang med å befare Kvås kirke.
Kirkevergen i Lyngdal forbereder en kort presentasjon.
Møtebehandling:
Fellesnemnda befarte Konsmo kirke og kirkegård. Kirkeverge Ingunn Birkeland
og representantene fra Audnedal kirkelige fellesråd orienterte om kirkens
historie, de ulike rom og funksjoner, innredning, inventar og ulike iverksatte
vedlikeholdstiltak.
Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen med i det videre arbeidet.

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler:

Eventuelt
vedtak:

Særutskrift:

Arkiv:

– Sak 07/18

Side 9

