MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemnd

side 1

Møte nr. 04/2018

Møtedato

Tirsdag 22.05.2018

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte

Kl. 19:00-21:00
Konsmo
Terje Litland, John Øydna, John Terje Rosfjord,
Richart Håland, Geirulf Grødem (biskopens
representant) og Unni Nilsen Husøy (kommunal
fellesnemnds representant)

Medlemmer
som ikke møtte
Forfall
Varamedlemmer
som møtte
Andre til stede
Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland
Merknader
17/18
18/18
19/18
20/18

Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger
Ny kirkeverge fra 2020, 1. gang
Avtaler om renhold, husleie, andre tjenesteleverandører
Økonomi og eiendom 1. gang

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
Prosjektleder Lyngdal kirkelige fellesnemnd
22.05.2018
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MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 22.05.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 17/18

Side 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 17.04.18 ble godkjent og underskrevet av Unni Nilsen Husøy
og Richart Håland.

MELDINGER
 Referat fra møte i tillitsvalgtsforum.
Referatet ble gjennomgått.
 Samling for menighetsråd 02. mai i Lyngdal Kirkesenter.
Samlingen gikk som planlagt. God mat, hyggelig samvær, litt informasjon.
Unni sender bilder fra samlingen til prosjektleder som legger ut på nett. Vi
foreslår en ny samling for menighetsrådene til høsten i oktober på
Konsmo.
og en flott avslutning i Lyngdal kirke.
 Tildelte midler fra kommunal fellesnemnd for 2018.
Vi har fått tildelt kr 256 000 fra Lyngdal kommunale fellesnemnd. Det er i
tråd med vår budsjettsøknad fra høsten 2017, men ikke i henhold til vårt
vedtatte budsjett for 2018. For å kunne finansiere vedtatt budsjett trenger
vi at det overføres ytterligere kr. 59 000,-. Prosjektleder sender søknad til
den kommunale fellesnemnda om å få utbetalt dette beløpet.
 Mindreforbruk 2017.
Revisjonen hevder at midlene til kirkelige fellesnemnd skal anses som
bundne midler. Mindreforbruket på kr. 15 257,- fra 2017 kan dermed
settes av på et bundet fond og ikke saldere Lyngdal kirkelige fellesråds
regnskap.

Særutskrift:
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Ny kirkeverge fra 2020, 1. gang
Aktuelle referanser:
 KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"
 FN-sak 03/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang
 FN-sak 10/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang

Saksopplysning:
I vedtaket i FN-sak 03/18 står det blant annet:
"Fellesnemnda vedtar å be fellesnemndas leder om å gå i dialog med de to
kirkevergene for å avklare kirkevergenes posisjoner i forhold til eventuelt
rettskrav på stillingen som kirkeverge i nye Lyngdal kirkelige fellesråd."
Dette er så langt ikke gjort. Det er dermed heller ikke utredet om noen av
kirkevergene har rettskrav til stillingen.
Det er dermed heller ikke vurdert om de finnes saklige grunner for å hevde at,
dersom en eller begge kirkevergene ønsker eller gjør krav på stillingen, ikke
skulle være kvalifisert til oppgaven som kirkeverge i nye Lyngdal kirkelige
fellesråd, heller ikke anmerkninger på jobbutførelse som skulle kunne peke på
manglende personlige egnethet.
Det ligger heller ikke til rette økonomisk å utlyse stillingen eksternt, før dette er
avklart.
Hægebostad kirkelige fellesråd behandler vår henvendelse angående utleie av
kirkevergestilling i deres møte 30. mai.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar at fellesnemndas leder snarest går i dialog
med de to kirkevergene for å avklare deres posisjoner i forhold til eventuelt
rettskrav på stillingen som kirkeverge i nye Lyngdal kirkelige fellesråd.
Om en eller begge kirkevergene ønsker eller gjør rettskrav på stillingen gis
fellesnemndas leder og nestleder mandat til å gjennomføre en prosess for å
vurdere om de finnes saklige grunner for å hevde at den/de aktuelle
kirkeverge(r) ikke skulle være kvalifisert til oppgaven som kirkeverge i nye
Lyngdal kirkelige fellesråd, samt vurder om det finnes anmerkninger på
jobbutførelse som skulle kunne peke på manglende personlige egnethet.
Ansattes medbestemmelse må ivaretas i denne prosessen.

Særutskrift:
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Avtaler om renhold, husleie, andre tjenesteleverandører
Aktuelle referanser:

Saksopplysning:
Lyngdal kirkelige fellesråd har en løpende avtale som tas med videre etter
01.01.2020. Den aktuelle avtalen gjelder leie av lokaler til Lyngdal kirkekontor i
Lyngdal Kirkesenter. Avtale gjelder fra 15.06.2016 til og med 01.07.2026 med
opsjon på ytterligere 10 år.
Audnedal kirkelige fellesråd har en løpende avtale som tas med videre
01.01.2020. Den aktuelle avtalen gjelder åpning og lukking av grav ved Konsmo
og Grindheim kirkegårder og er inngått med Inge Verdal. Avtalen ble inngått i
2015 og gjelder frem til 2025.
Tjenesteytingsavtalene behandles for seg selv.
Begge fellesrådene har flere "faste" kundeforhold som ikke er kontraktsfestet.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å be prosjektleder om å gjøre nødvendige
tiltak høsten 2019 for å endre inngåtte kontrakter, slik at de blir gjeldene også
for den nye rettssubjektet "Lyngdal kirkelige fellesråd" fra 01.01.2020.

Særutskrift:
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Økonomi og eiendom, 1. gang
Aktuelle referanser:
· KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"
Saksopplysning:
Lyngdal kirkelige fellesråd eier og/eller forvalter i henhold til Kirkelovens § 14 og
18 følgende eiendommer/bygg/kirkegårder i Lyngdal kommune.
Gr.nr./Br.nr.
162/398
162/8/36
162/246
162/312
161/1/?
Mangler
48/128-129
Mangler
243/8

Beskrivelse
Lyngdal kirke/kirkegård (eldre del)
Lyngdal kapell
Lyngdal kirkegård/parkering (utvidelse 1998)
Driftsbygning Lyngdal kirkegård/parkering
Lyngdal kirkegård (kommende utvidelse)
Austad kirke/kirkegård/bårehus
Parkering Austad kirke
Korshamn kapell
Kvås kirke/Kvås kirkegård

243/20

Kvås bårehus

Hjemmelshaver
Lyngdal sokn
OVF/Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
Må endres til Lyngdal sokn
Lyngdal kommune
Må endres til Lyngdal sokn
Lyngdal kommune (må
endres til Kvås sokn)
Lyngdal kommune

Audnedal kirkelige fellesråd eier og/eller forvalter i henhold til Kirkelovens § 14
og 18 følgende eiendommer/bygg/kirkegårder i Audnedal kommune.
Gr.nr./Br.nr.
28/138
28/182
62/15
62/8
62/14

Beskrivelse
Konsmo kirke/Konsmo kirkegård
Areal til utvidelse av parkering Konsmo kirke
Grindheim kirke/kirkegård
Grindheim kirkegård (andre siden av veien)
Grindheim bårehus

Hjemmelshaver
Audnedal kirkelige fellesråd
Audnedal kommune
Audnedal kirkelige fellesråd
Audnedal kirkelige fellesråd
Audnedal kirkelige fellesråd

Lyngdal kirkelige fellesråd mottar i 2018 kr. 6 385 000 i tilskudd fra Lyngdal
kommune. Tjenesteyting er verdsatt til kr. 97 000. Budsjetterte driftsinntekter er
på kr. 9 405 000. Budsjetterte utgifter til lønn og sosiale utgifter er på kr.
7 146 000 og budsjetterte utgifter til kjøp av varer og tjenester er på kr.
1 884 000.
Audnedal kirkelige fellesråd mottar i 2018 kr. 1 751 000 i tilskudd fra Audnedal
kommune. Tjenesteyting er verdsatt til kr. 141 000. Budsjetterte driftsinntekter
er på kr. 2 255 000. Budsjetterte utgifter til lønn og sosiale utgifter er på kr. 1
192 000 og budsjetterte utgifter til kjøp av varer og tjenester er på kr. 643 000.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen til etterretning. Oversikten over
eiendommer og økonomi gitt i saksfremstillingen inngår i det videre arbeidet.
Særutskrift:

