MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemnd

side 1

Møte nr. 01/2019

Møtedato

Mandag 07.01.2019

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte

Kl. 19:00-21:30
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 Ragnhild Synnøve Lied (biskopens representant)
som møtte
Andre til stede
Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland
Merknader
01/19
02/19
05/19
06/19

Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger
Organisasjon og ledelsesstruktur, 5. 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

Møteplan 2019

Underskrift ved
endelig
godkjenning av
møteboka

Carl Magnus Salvesen
Prosjektleder Lyngdal kirkelige fellesnemnd
13.01.2019

2
3
5
6

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 07.01.19 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 01/19

Side 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 27.11.18 ble godkjent og underskrevet av Unni Nilsen Husøy
og John Øydna.

MELDINGER
 Referat fra møte i tillitsvalgtsforum.
Det er ikke avholdt noe møte i tillitsvalgtsforum i forbindelse med dette
møte da FN-sak 02-19 i realiteten er behandlet av tillitsvalgtsforum i sin
tilbakemelding knytte til FN-sak 33-18

Særutskrift:

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 07.01.19 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 02/19

Side 3

Organisasjon og ledelsesstruktur, 5. gang
Aktuelle referanser:
· FN-sak 06-17 Sammensetting og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd,
punkt 7 i mandat.
· FN-sak 03/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang
· FN-sak 10/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 2. gang
· FN-sak 30/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 3. gang
· FN-sak 33/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 4. gang
Saksopplysning:
Før prosjektleder kan går i gang med arbeide med stillingsbeskrivelser for
administrative stillinger, hvor samtale med de som pt. har administrative
stillinger vil være en viktig del, vil det være en fordel om fellesnemnda kom med
noen føringer knyttet til målsettingen med dette arbeidet.
Spørsmål som:
Skal sammenslåingen ha mest mulig Status Quo som målsetting eller skal
sammenslåingen ha som mål å frigi flest mulig synergier slik at administrative
ressurser (personell og økonomi) kan brukes inn i menighetsarbeidet?
Hvilke administrative stillinger skal betjene hvilke menigheter?
Hvilke administrative stillinger skal betjene hvilke kirkegårder herunder også
gravferdsforvaltning?
Det er ønskelig med en åpen og god samtale rundt disse og kanskje flere
spørsmål i fellesnemnda.
Under møtebehandling i FN-sak 33-18 luftet fellesnemnda ulike synspunkter på
saken. Det ble vider klart at fellesnemnda har behov for ytterligere samtaler for
å danne et felles grunnlag for problemstillingene vi står overfor. Det ble enighet
om å sette opp et ekstraordinært møte i begynnelsen av januar til dette.
Det ble fattet følgende vedtak i FN-sak 33-18:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å fortsette samtalen omkring
spørsmålene i saksfremstillingen i lys av de kommunale målsettingene
med sammenslåingen: Forenkle, Fornye, Forene og Forbedere.
Møtebehandling:
Fylkesnemnda drøftet saken videre.
Fellesnemndas vedtak, enstemmig:
Prosjektleder gis mandat til å fremme et forslag til stillingsbeskrivelser for de
administrative stillingene i det nye fellesrådet med målsetting om å Forenkle,
Fornye, Forene og Forbedere.
Særutskrift:

