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Møte nr. 01/2018

Møtedato

Tirsdag 23.01.2018

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte

Kl. 19:00-22:00
Lyngdal
Terje Litland, John Øydna, John Terje Rosfjord,
Geirulf Grødem (biskopens representant) og Unni
Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds
representant)

Medlemmer
som ikke møtte
Forfall
Richart Håland
Varamedlemmer Trond Flottorp
som møtte
Andre til stede
Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland
Merknader
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

Kopi av
møteboka
sendes følgende
- i tillegg til de
faste
medlemmene
i fellesrådet.

Lyngdal og Audnedal kirkelige fellesråd
Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim menighetsråd
v/leder. Austad menighetsutvalg v/leder
Lyngdal og Audnedal kommuner v/ordførere og rådmenn
Prosjektleder Lyngdal kommunale fellesnemnd
Hægebostad fellesråd v/leder
Revisor Lyngdal og Audnedal kirkelige fellesråd
Stab, Tillitsvalgte, Verneombud

Underskrift ved
endelig
godkjenning av
møteboka

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge i Lyngdal
23.01.2018

2
3
4
6
7
8
9
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Møtedato: 23.01.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:
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GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 28.11.17 ble godkjent og underskrevet av John Terje Rosfjord
og John Øydna.

MELDINGER
 Referat fra møte i tillitsvalgtsforum (ettersendes).
Referatet ble gjennomgått.
 Biskopen har oppnevnt sin representasjon i Lyngdal kirkelige fellesnemnd:
prost i Lister Geirulf Grødem (medlem) og sokneprest i Lyngdal Ragnhild
Synnøve Lied (varamedlem).
Fellesnemda ber prosjektleder tar kontakt med biskopen for å be ham om
å revurdere oppnevningen av biskopens vararepresentant til fellesnemnda.
Det vil gi fellesnemndas mulighet for en bredere og mer legitim prosess
om biskopens vararepresentant kommer fra Audnedal, jfr. kutyme fra hele
sammenslåingsprosessen.
 Det må avsettes dato for samling for menighetsråd-/fellesrådsmedlemmer
samt dato for vårens samling for ansatte.
Fellesnemda vurderer det til at samlinger for ansatte må være på
kveldstid.
Samling for ansatte våren 2018 legges til 16. april kl. 19:00 til 21:00 i
Lyngdal Kirkesenter.
Fellesnemnda foreslår at samling for menighetsråd og fellesråd legges til
2. mai kl. 19:00-21:00 i Lyngdal Kirkesenter. Kirkevergene tar kontakt
med sine menighetsråd og ber om tilslutning til denne datoen.
 Referat fra felles møte for menighetsråd og ansatte i Audnedal den
09.01.18.
Referatet ble gjennomgått.

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

Saksopplysning:
Fellesnemda må gjøre seg kjent med eksisterende 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:
Fellesnemnda befarte Lyngdal kirkekontor i Lyngdal Kirkesenter og kirkeverge
Carl Magnus Salvesen orienterte kort om hvordan kontret er planlagt og
fungerer. Pt. er alle kontorplasser i bruk.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen og innspillene med i det videre
arbeidet.

Særutskrift:
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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, men
disponerer dette ved behov. 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:
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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.
Møtebehandling:
Flere av medlemmene talte for en rask avklaring av spørsmål 1 over, for å kunne
komme med gode innspill til den kommunale fellesnemnda.
Fellesnemnda ber prosjektleder om å arbeide videre med å utrede en
videreføring av et kirkekontor i Audnedal, samt å se på hvilke behov og
funksjoner et slikt kontor kan ha.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Fellesnemda vedtar at det opprettes en arbeidsgruppe for å gi prosjektleder
innspill knyttet til videreføring av kirkekontor i Audnedal. Kirkeverge Ingunn
Birkeland gis mandat til å etablere denne arbeidsgruppen.
Fellesnemnda vedtar å be fellesnemndas leder om å gå i dialog med de to
kirkevergen for å avklare kirkevergenes posisjoner i forhold til eventuelt
rettskrav på stillingen som kirkeverge i nye Lyngdal kirkelige fellesråd.
Fellesnemnda ber prosjektleder om å forfatte et forslag til brev angående avtalen
mellom Lyngdal og Hægebostad om utleie av 25 % kirkevergestilling.

Særutskrift:
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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,
gravferdsforvaltning, saksbehandling og arkivering, planlegging og kalender,
gudstjenesteplanlegging, web-side/PR, annet:
Møtebehandling:
Kirkevergene la frem følgende oversikt over dagens IKT-situasjon og ønsker for
fremtidige programvare:
Kategori

Planlegging og kalender

Audnedal kirkelige fellesråd
Leverandør
Applikasjon(er)
DDV
Outlook, Office (e-gjennom
postadresser)
tjenesteyting
DDV
Agresso
-gjennom
tjenesteyting
Ecclesia
Ecclesia.tab
(Agrando)
Labora saksbehandler
uten NORAK 5
Agrando
Medarbeideren

Gudstjenesteplanlegging

Agrando

Labora Gudstjeneste
(Presten har tilgang i
Åseral)

Kirkebok mm.
Webside/PR

Vigmostadnett

Wordpress

Agrando
Agrando

Labora Menighet
Labora Portal

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Instagram
Questback

Instagram
Questback

Paint.net

Panit.net

Adobe
Agrando

Elements 12
Labora saksbehandler
med NORAK 5

Google

SketchUp

Tableau

Tableau Desktop
Professional

Driftsløsning

Økonomi
Lønn og regnskap
Gravferd
Saksbehandling og arkivering

Annet

Ønsker pt.

Agrando

Labora saksbehandler
med NOARK 5

Lyngdal kirkelige fellesråd
Leverandør
Applikasjon(er)
Kirkedata
Office, Outlook,
E-kirkebok mm.
DDV

Agresso

Matrix
Ecclesia
Agrando
Agrando

Matrix Økonomisystem
Ecclesia.tab
Labora saksbehandler
uten NORAK 5
Medarbeideren

Agrando
Agrando

TID
Labora Gudstjeneste

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Fellesnemnda ber prosjektleder om å legge frem et forslag til fremtidig IKTløsning til neste møte.
Særutskrift:
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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.
Møtebehandling:
Kirkevergene gikk igjennom dagens tjenesteytingsavtaler.
For Audnedal gjelder avtalen følgende i henhold til avtale inngått i 2015:
 Leie av kontor (55 m²) inkludert renhold og strøm.
 IKT-tjenester (DDV, skriver, Audnedal kommunes innkjøpsordning for
mobiltelefoni)
 Administrative tjenester (sentralbord, frankering, kontormateriell, kopiering,
kontaktperson på mobil og abonnementsavtaler)
 Regnskap (Bokføring. Føring av lensregnskap. Utbetaling av lønn. Betaling av
lønnsrealterte utgifter i nettbank. Årsoppgjør og noter. KOSTRA-rapportering.
Innberetning av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, pensjon og
oppgaver for momskompensasjon).
 Tekniske tjenester (brøyting av parkeringsplasser ved kirkene og feiing av
disse (ikke strøing), sjekk av takstein på kirkene).
For Lyngdal gjelder følgende:
Lyngdal kommune sa opp gjeldende avtale fra og med 01.01.18. I ny avtale,
som ikke er vedtatt, er følgende punkt tenkt ivaretatt gjennom tjenesteyting:
 Brøyting og strøing av parkeringsplasser og veier ved kirkene og Lyngdal
Kirkesenter.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Fellesnemnda vedtar at det må arbeides videre med et tjenlige forslag til
tjenesteytingsavtale med den nye kommunen.
Særutskrift:
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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 Carl Magnus
Salvesen og representanten John Terje Rosfjord fra Lyngdal kirkelige fellesråd
orienterte om kirkens historie, de ulike rom og funksjoner, innredning, inventar
og ulike iverksatte vedlikeholdstiltak og fornyelser.
Fellesnemnda befarte Konsmo kirke og kirkegård. Kirkeverge Ingunn Birkeland
og representantene fra Audnedal kirkelige fellesråd orienterte o
Fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen med i det videre arbeidet.

Særutskrift:
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Eventuelt

Kurs for prosjektledere i regi av KA:
Fellesnemnda vedtar å ikke sende prosjektleder på dette omfattende kurset over
8 dager fordelt på fire samlinger i Oslo.

Endring av møtedato:
Fellesnemnda vedtar å endre det oppsatte møte den 18. september endres til 11.
september.

Særutskrift:

