MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd

Møtedato

Torsdag 22.11.2018

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte

19:30-21:30
Lyngdal kirkekontor

side 1

Møte nr. 08/2018

Kari Nilsen, Reidar Brådland og John Terje Rosfjord
Johan Ekeland (kommunal representant) (til stede i sak
36/18, 37/18, 39/18) og Geirulf Grødem (geistlig
representant)

Medlemmer
som ikke møtte
Terje Litland Reidar Brådland og John Terje Rosfjord
Forfall
Varamedlemmer Roger Abusland (kommunal representant)
som møtte
Andre til stede
Carl Magnus Salvesen
Merknader
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18

Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger
Investeringsbudsjett 2018
Tildeling av anbud - Utvidelse Lyngdal kirkegård
Høringssvar – Kirkeordning for Den norske kirke
Brev til Lyngdal kommune angående strykning av
investeringsmidler i 2019 i rådmannens forslag til
økonomiplan for 2019-2022

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

Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal
representant).
Lyngdal menighetsråd (alle medlemmer og varamedlemmer).
Senterstyret Lyngdal Kirkesenter v/leder.
Felleskapsbyggende utvalg v/leder.
Kvås menighetsråd v/leder
Austad menighetsutvalg v/leder
Kirkegårdsleder/daglig leder
Lyngdal kommune v/ordfører og rådmann.
Hægebostad fellesråd v/leder
Audnedal fellesråd v/leder og kirkeverge.
Revisor, staben, tillitsvalgte.

Underskrift ved
endelig
godkjenning av
møteboka

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
23.11.2018
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MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.11.18 Saksbehandler:
Carl Magnus Salvesen

Arkiv:

– Sak 35/18

Side: 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. Det legges til en ny
sak angående manglende investeringstilskudd til fellesrådet fra kommunen
for 2019, FR-sak 39/18
2. Møtebok fra 18.10.18 ble godkjent og underskrevet av Reidar Brådland og
Kari Nilsen.

REFERAT OG MELDINGER


Lyngdal kirkelige fellesnemnd.
Prosjektleder Carl Magnus Salvesen orienterte om vedtak gjort i forrige
fellesnemnds møte og konsekvenser av disse.



Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Fremdriften er som planlagt. Anbudsåpning var 20. november. Se egen
sak. Ferdigstillelse er planlagt til medio mai 2019.



Rehabilitering av Kvås kirke
Kontrakt er skrevet med Stangborli Bygg AS fra Flekkefjord. Kontraktssum
er på kr. 1 071 610 eks. mva. Dette inkluderer utskifting av 20 m²
råteskadet kledning. Det er avtalt en pris på kr. 1450 pr. kvadratmeter ut
over dette. Tiltak for å stabilisere langveggene gjennomføres før jul 2018.
Arbeider på tak, fasader og sakrestitrapp starter opp 1. mars 2019 og skal
være avsluttet innen 19. juli 2019. Følgende opsjonsposter inngår i prisen:
Skifte undertak og nye takstein på bårehuset. Levering og montering av
takrenner (forutsatt godkjenning av riksantikvar). Utbedringa av trapp til
sakristi med skifer i innsteg. Legging av tykkere skifer i kinavippen på
taket (de 2 første meter). Maling av kirken kan starte etter dette, men
dette vil forutsette nye vedtak i fellesrådet og anbudsprosess.



Reguleringsplan Kvås kirke
Vi avventer kommunal behandling.



Personalsituasjonen
Det er gjennomført intervju med en søker. Saken kommer opp i Lyngdal
menighetsråd 28. november. Planlagt tilsetting i bispedømmerådsmøtet i
desember.

Særutskrift:
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Arkiv:
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Investeringsbudsjett 2018
Aktuelle referanser:

FR-sak 28/17 Investeringsbudsjett 2016

FR-sak 27/17: Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021.

Lyngdal kommunestyre: PS-sak 117/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 –
2021

FR-sak 20/17 Fremdriftsplan investeringer 2017-2019
Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har bevilget kroner 4 000 000,- til investeringer i 2018
j.fr. kommunens økonomiplanen for 2018 - 2021.
Lyngdal kirkelige fellesråd har gjort vedtak om å prioritere maling av Lyngdal kirke,
rehabilitering av tak, fasader og tapper mm. på Kvås kirke samt igangsette arbeidet med
utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Dette må også nedfelles i vårt investeringsbudsjett for 2018.
Det har også vært mulig å gjennomføre planlagte isolerte tiltak i vedlikeholdsplanen, som
skifte av hoveddør til Korshamn kapell.
Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar følgende reviderte investeringsbudsjett for 2017
Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet
1

40100 – 43800

Investeringer i transport- og anleggsmidler *

2

43900

3

44290

4

45500

5

45510

6

45520

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***

7

45530

Avsetninger til ubundne fond

Budsjett
(år t)

Budsjett
(år t-1)

Regnskap
(år t-2)

4 000 000

4 851 000

Kalk. utgift ved komm. tj. ytingsavtale

0

0

0

Merverdiavgift som gir rett til momskomp.

0

0

43 280,57

Renteutgifter, låneomkostninger **

200 000

200 000

213 740,00

Avdrag på lån (ekstraord.) **

400 000

400 000

400 000,00

21 000

21 000

17 192,00

0

0

0

4 621 000

5 472 000

828 731,07

Årets finansieringsbehov

154 518,50

Finansiert slik:

0

0

7

46600–46700

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.

0

0

0

8

47290

Kompensasjon for merverdiavgift

0

0

43 280,57

9

47700–47700

Refusjoner

10 48000-48700

Tilskudd til investeringer *

11 49100

Bruk av lån

12 49200

Mottatte avdrag på utlån **
Sum ekstern finansiering

200 000

0

213 740,00

4 000 000

4 000 000

1 000 000,00

0

0

0

400 000

600 000

400 000

4 600 000

4 600 000

1 657 020,57

13 49300

Bruk av tidligere års udisponerte overskudd

0

0

0

14 49400

Bruk av ubundne fond *

0

851 000

0

15 49500

Bruk av bundne fond

0

0

0

16 49700

Overført fra driftsbudsjettet ***

21 000

21 000

17 192,00

4 621 000

5 472 000

1 674 212,57

0

0

845 481,50

Sum finansiering
Udekket/udisponert = 0

Særutskrift:
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Maling av fasade Lyngdal kirke, prosjektering utvidelse Lyngdal kirkegård,
reguleringsplan Kvås kirke, rehabilitering av tak, fasader og trapper Kvås kirke, ny
klipper med snøfreser til Lyngdal/Austad kirkegård og mindre isolert rehabilitering
av kirker og kapell jfr. vedlikeholdsplan (kr 4 000 000)
Avdrag og lån Lyngdal Kirkesenter og Lyngdal sokns dekking av dette (kr
600 000).
Kjøp av obligatoriske andeler i KLP samt årets overføring fra drift til investering for
å dekke disse (kr 21 000).

Særutskrift:
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Tildeling av anbud: Utvidelse Lyngdal kirkegård
Aktuelle referanser:
 FR-saker 19/17 og 03/18 Plan for utvidelse av Lyngdal kirkegård
 Anbudsutlysning på Doffin.no, 30.10.2018 Utvidelse Lyngdal kirkegård med
anbudsfrist kl. 12:00 20.11.18.
 Anbudsprotokoll, 20.11.2018, fremlegges i møte
Saksopplysninger:
Anbud på renovering utvidelse av Lyngdal kirkegård ble lagt ut på Doffin den 30.
oktober 2018. Det ble avholdt anbudsbefaring 9. november kl. 09:00. Ved
anbudsfristens utløp 20. november kl. 12:00 var det kommet inn 3 anbud.
Anbudene er et rent entepriseanbud, hvor billigste totalpris vinner gitt at tilbyder
tilfredsstiller kvalifikasjonskriterinene.
Ved anbudsåpning var det innlevert tre anbud:
Anbyder
Aas og Høyland
Br. Thorkildsen
Lindland Maskin

Anbudssum
2 901 636
3 134 318
2 197 185

Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar, basert på anbudsåpningsprotokollen at
anbudsvinner kan tilbys oppdraget.
Asplan Viak ved Kåre Kalleberg bes om å snarest underrette tilbyderne om at
Lyngdal kirkelige fellesråd har til hensikt å tildele leveransen "Utvidelse Lyngdal
kirkegård" til Lindland Maskin.

Særutskrift:
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Høringssvar – Kirkeordning for Den norske kirke
Aktuelle referanser:
 Høringsbrev og høringsdokument, vedlagt
 Forslag til høringssvar, vedlagt
Saksopplysninger:
Kirkerådet har lagt frem høring med forslag til helhetlig kirkeordning.
Kirkevergen i Kvinesdal og soknepresten i Feda og Fjotland har laget et forslag til
høringssvar som vi har tillatelse til å bruke.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar følgende høringssvar knyttet til kirkeordning for
Den norske kirke:
Generell kommentar:
I likhet med mange andre sammenlignbare kirkesamfunn, har Den norske kirke
hatt en fordeling av makt mellom synodale, episkopale og kongregasjonale
strukturer. Utover disse har Konge, Storting og departement vært overordnet
tilrettelegger og myndighet. Det oppleves imidlertid som en problematisk
maktforskyvning og sentralisering av kirken, når de fullmakter som tidligere har
ligget hos Stortinget, departementet og Kongen uten videre overføres til de
sentralkirkelige organene; Kirkeråd og Kirkemøte. En så stor organisasjon som
Den norske kirke bør ha med et tydelig maktfordelingsprinsipp i
omorganiseringen fra statskirke til selvstendig folkekirke.
-

Kirkeordningen bør ivareta en tydeligere balansering av makt mellom:
Kirkemøte/kirkeråd (synodalt) – bispeembete (episkopalt) – menighetene
(kongregasjonalt).

-

Vi ønsker oss en tydeligere beskrivelse av soknets selvstendige stilling
som besluttende myndighet, jf. bl.a. kommentaren til § 22.

-

§ 1 Den norske kirkes grunnlag bør ha en særrang framfor de andre
paragrafene i kirkeordningen.

-

Direktevalg til kirkelig fellesråd er ikke ønskelig. Det kan føre til større
avstand mellom rådene lokalt og svekke det lokale samarbeidet på tvers
av menighetene.

-

§ 47 Adgang til å oppstille vilkår om medlemskap i Den norske kirke for
tilsatte og ombud. Vi ønsker at flere stillinger skal omfattes av krav om
medlemskap – f.eks. daglige ledere og kirkeverger.

Særutskrift: Ansatte Lyngdal kirkelige fellesråd
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Kapittel 1. Den norske kirkes grunnlag
Helheten i dette kapittelet er problematisk, da det kan virke som §§ 2-8 løftes
opp til en tilnærmet bekjennelsesstatus, som en normativ fortolkning av Skrift og
bekjennelse for Dnk, jfr. § 8. Også begrepsbruken «Den norske kirkes grunnlag»
er problematisk da dette gir assosiasjoner til NTs omtale av kirkens «grunnvoll»
(Ef 2,20; 1 Kor 3,11). Normative utsagn om dåp, kirkens oppdrag, osv. er
allerede ivaretatt gjennom kirkens bekjennelser. Derfor bør kun § 1 ha den
normative statusen som i § 8 gis til alle §§ 1-8.
§ 1 Den norske kirkes læregrunnlag
Denne paragrafen (alene) bør ha en særrang framfor de øvrige paragrafene i
kirkeordningen. De andre paragrafene i kapittel 1 er utdypinger eller
kommentarer til læregrunnlaget. Det bør tydeliggjøres i ordningen.
§4 Dåp og tjeneste.
Dåpens innhold og mening er ivaretatt gjennom Skrift og bekjennelse. Men det
kan likevel være rimelig å presisere at dåp er en forutsetning for medlemskap i
Dnk. I så fall bør «dåpen til den treenige Guds navn» endres til «dåpen til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn». Ikke minst av økumeniske
hensyn er dette en viktig presisering.
§ 6 Organisering av Den norske kirke.
Det er foreslått å ta inn begrepet "menighet" i kirkeordningen, i tillegg til "sokn".
Dette mener vi er uheldig og snarere skaper større uklarhet enn klarhet.
"Menighet" er også et mer teologisk ladet begrep enn "sokn". Utsagn om hva
"menigheten er" kan oppfattes som normative teologiske påstander, og det er
uheldig. Siktemålet med denne paragrafen bør være å slå fast de kirkerettslige
aspektene, og da er "sokn" et godt innarbeidet og velegnet begrep.
Vi ønsker derfor at setning 2 i første ledd tas ut ("Menigheten er fellesskapet av
dem som tilhører Den norske kirke og bor i soknet"). Første setning i andre ledd
endres til: "Hvert sokn har en ordnet prestetjeneste og står under tilsyn av
biskop."
Det kan også være tjenlig å antyde mulige unntak fra soknestrukturen med en
henvisning til § 9.
§ 16 Menighetsrådets sammensetning
Hvilken juridisk hjemmel har man for denne formuleringen: "den som unnlater å
kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg"?
§ 22 Menighetsmøtets oppgaver
Her legger man til grunn en juridisk tolkning av at Kongens prerogativ er overført
til Kirkemøtet. Dette er høyst omdiskutert og er noe som ikke har blitt prøvd
rettslig. Etter forslaget er det kun når Kirkemøtet overlater et spørsmål om
innføring av gudstjenstlige bøker til Menighetsmøtet at Menighetsmøtet kan ta
avgjørelse. Dette inngår i det vi mener er en uheldig sentralisering av
myndighet. Dette er en innskrenking i forhold til kirkelovens § 11 som ble endret
så sent som 2016.
Særutskrift: Ansatte Lyngdal kirkelige fellesråd
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§ 22 første ledd skal lyde:
"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og
andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets
avgjørelse."
§ 27 Definisjonen av og eiendomsrett til kirke
Første ledd: Kan det tenkes å legge godkjenning av nye kirker til biskop? For å
fordele makt i kirken.
§ 36 Kirkemøtets oppgaver
Første ledd: Utsagnet om at Kirkemøtet "fastsetter kirkens grunnlag og lære" er
problematisk, da kirkens grunnlag og lære allerede er gitt i og gjennom Skrift og
bekjennelse. Dette er viktig, ikke minst innenfor en luthersk tradisjon og
vektleggingen av at både biskop og kirkemøte kan ta feil (jfr. CA 28).
Hovedansvaret for å verne den apostoliske læren ligger hos biskopene. Om
biskopene (bispemøtet) åpner for det, kan Kirkemøtet vedta endringer av
læremessig karakter, f.eks. i liturgiske ordninger. Men det er avgjørende at dette
må baseres på Skrift og bekjennelse, og ikke kan bryte med disse. Dette
aspektet må tydeliggjøres i ordningen.
Tredje ledd: Prøveordning for direktevalg til bispedømmeråd er vel en feil, siden
det allerede er bestemt i valgreglene. For kirkelig fellesråd mener vi det er viktig
for identiteten at indirekte valg videreføres. Det er et organ som skal være
samordnende mellom menighetene, og da må også menighetsrådene være
representert
§ 47 Adgang til å oppstille vilkår om medlemskap i Dnk for tilsatte og
ombud
Annet ledd: Ved tilsetting i kirkelige stillinger foreslås det at det kun er krav om
medlemskap når det er ansvar for lære. Hva som ligger i det, kan diskuteres.
Likestillings- og diskrimineringsloven, § 9 Lovlig forskjellsbehandling, åpner for
A) Ha et saklig formål
B) Er nødvendig for å oppnå formålet
Særskilt vil vi mene at personer som innehar lederstillinger i den lokale kirke
som daglig ledere for menigheter og kirkelig fellesråd må være innenfor disse
unntakene. Og det må derfor kunne kreves at de er medlemmer av kirken.
Primært ønsker vi at stillinger som er i førstelinjetjeneste som saksbehandlere i
menigheter, kirketjenere og organister (ikke vigslede) inntas i dette, sammen
med vigslede stillinger.

Særutskrift: Ansatte Lyngdal kirkelige fellesråd
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Brev til Lyngdal kommune angående strykning av
investeringsmidler i 2019 i rådmannens forslag til
økonomiplan for 2019-2022.
Møtebehandling
Kirkevergen orienterte fellesrådet om at det i rådmannens forslag til
økonomiplan for 2019-2022 så er investeringstilskuddet på 1 million kroner til
fellesrådet, som har ligget inne for 2019 i de to foregående økonomiplanen,
strøket.
Det er grunn til å tro at dette skyldes at Lyngdal kommune har trodd at
fellesrådet ikke behøver disse midlene. Rådmannen har ikke vært i kontakt med
kirkevergen for å sjekke ut om dette stemmer.
Lyngdal kirkelige fellesråd har hatt forståelse av at vi Lyngdal kommune gjennom
bevilgningene til investeringer for perioden 2016-2019 ville tilføre fellesrådet 10
millioner kroner til investeringer i henhold til oversendt vedlikeholdsplan samt
behov for å utvide Lyngdal kirkegård.
Fellesrådet har planlagt ut fra dette. Lyngdal kapell og Lyngdal kirke er ferdig
rehabilitert. Det er nettopp signert kontrakt på renovering av Kvås kirke og om
kort tid vil vi signere kontrakt på utvidelse av Lyngdal kirkegård. Uten den siste
millionen vil vi måtte sette prosjekter i Kvås, Austad og Korshamn på vent. Dette
er renoveringsprosjekter som Lyngdal kommune har fått innvilget
rentekompensasjonsmidler fra Husbanken frem til og med 2019 på vent. Det vil
være svært uheldig om fellesrådet ikke har tilstrekkelig midler til å fullføre disse.
Johan Ekeland var ikke klar over denne strykningen i rådmannens forslag til
økonomiplan og ba om at kirkevergen orienterte formannskapet om dette slik at
strykningen kan forsøkes innarbeidet igjen.
Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd ber kirkevergen orienter formannskapet i Lyngdal
kommune om strykningen og konsekvenser av investeringstilskuddet på 1 million
kroner i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-2022.

Særutskrift: Lyngdal kommune, Lyngdal, Austad og Kvås menighetsråd

