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Opprettelse av kirkelige fellesnemd for Lyngdal og
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menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
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Lyngdal kommune v/rådmannen
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MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.06.17 Saksbehandler:

Arkiv:

– Sak 22/17

Side 2

Opprettelse av kirkelige fellesnemd for Lyngdal og Audnedal
Aktuelle referanser:
· Vedtak i Stortinget om å slå sammen Lyngdal og Audnedal kommune,
08.06.17
· Innkalling til felles møte for fellesrådene i Audnedal og Lyngdal i forbindelse
med sammenslåing, fra stiftsdirektør Tormod Stene Hansen, 09.06.17
· KA: Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing – en veileder
Saksopplysninger:
I forbindelse med Stortingets vedtak om å slå sammen Lyngdal og Audnedal
kommuner fra og med 01.01.2020 har stiftsdirektør Tormod Stene Hansen
innkalt fellesrådene i Lyngdal og Audnedal til et felles orienteringsmøte med mål
om at fellesrådene fatter nødvendige vedtak for å opprette en fellesnemd.
Følgende saker ble drøftet i fellesmøtet:
· Konstituering av møtet
Stiftsdirektør Tormod Stene Hansen leder møtet. Kirkeverge i Lyngdal Carl
Magnus Salvesen skriver referat.
· Navn og antall medlemmer i det nye fellesrådet
Det er naturlig at det nye fellesrådet får samme navn som den nye
kommunen. Om ikke det skjer endringer i soknestrukturen vil det bli fire
sokn i Lyngdal kommune fra og med 01.01.2020. Om hvert av
menighetsrådene velger to representanter til fellesrådet vil det med
geistlig- og kommunalrepresentant bli 10 medlemmer i det nye fellesrådet.
· Fellesnemda
o Mandat for fellesnemda
KAs veileder øverst på side 25, angir et godt forslag til overordnet
mandat for fellesnemda
o Sammensetning av fellesnemda
Fellesnemda bør bestå av minst to representanter fra hvert av
fellesrådene, en geistlig representant oppnevnt av biskopen og en
kommunal representants (fortrinnsvis fra den kommunale
fellesnemda) oppnevnt av den kommunale fellesnemda.
o Partssammensatt utvalg
Dette må oppnevnes.
o Revisor for fellesnemda
Fellesrådene har i dag samme revisor, så her er det ikke behov for å
velge.
· Opprettelse av prosjektorganisasjon og evt. prosjektleder for
sammenslåingsprosjektet.
Dette må den nye fellesnemda ta ansvar for. KAs veileder vil være til god
hjelp i dette arbeidet.

Særutskrift:
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Side 3

Eventuelle konsekvenser for sokne- og prostiinndelingen.
Tormod Stene Hansen redegjorde for at bispedømmerådet vil starte en
prosess for å se på fremtidige prostigrenser og organisering av det
geistlige arbeidet. Videre presiserte han at en kommune ikke kan deles
mellom to prosti og at det vil være naturlig pt. at nye Lyngdal kommune
med sine sokn blir en del av Lister prosti, så får den videre prosess i
bispedømmerådet avgjøre hvordan fremtidens prostigrenser går.
Eventuelt
Ingen saker.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar at det nye fellesrådet som trer i kraft
01.01.2020, får navnet Lyngdal kirkelige fellesråd.
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar at det opprettes en fellesnemd med ansvar for
sammenslåingsprosessen og med følgende overordnede mandat:
"Å gjennomføre sammenslåingen av virksomhets- og
forvaltningsfunksjoner, etablere nødvendige administrative funksjoner og
legge til rette for folkevalgt styringsstruktur innen fellesrådet trer i
funksjon 1. desember 2019."
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda skal bestå av to representanter
fra hvert av fellesrådene, samt en vara. I tillegg oppnevner biskopen en geistlig
representant med vara og den kommunale fellesnemda oppnevner er kommunal
representant fortrinnsvis fra den kommunale fellesnemda med vara.
Lyngdal kirkelige fellesråd velger fellesrådsleder Terje Litland og
fellesrådsmedlem John Terje Rosfjord som våre representanter til fellesnemda
med Kari Nilsen som vara.
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda snarest mulig vedtar et forslag
til fullmakter som fellesrådet for forelagt. Fellesnemda gis fullmakt til å
konstituere seg selv.

Særutskrift:

