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Møte nr. 02/2019

Møtedato

Onsdag 06.03.2019

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte
Medlemmer
som ikke møtte
Forfall
Varamedlemmer
som møtte
Andre til stede
Merknader

19:00-19:30
Lyngdal kirkekontor

07/19
08/19

Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger
Opprettelse av ettårig prosjektstilling for å videreutvikle
og stimulere sang og musikkglede i Lyngdal sokn –
spesielt i forhold til ungdom
Årsbudsjett 2019 Lyngdal kirkelige fellesråd
Fremdriftsplan investeringer 2019-2022
Ansettelse renholder, inntil 10 % fast stilling
Ansettelse prostesekretær, inntil 20 % fast stilling
Møteplan 2018

03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

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

Terje Litland, Kari Nilsen, John Terje Rosfjord, Reidar
Brådland og Geirulf Grødem (geistlig representant)

Johan Ekeland (kommunal representant)
Roger Abusland Ekeland (kommunal vararepresentant)
Arnold Dragland

Carl Magnus Salvesen

2
3
4
18
22
21
22

Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal
representant)
Lyngdal menighetsråd v/leder, leder Senterstyret Lyngdal
Kirkesenter og leder Felleskapsbyggende utvalg
Kvås menighetsråd v/leder
Austad menighetsråd v/leder
Kirkegårdsleder/daglig leder
Lyngdal kommune v/rådmannen
Hægebostad fellesråd v/leder
Revisor, Staben, tillitsvalgte

Underskrift ved
endelig
godkjenning av
møteboka

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
06.03.2018
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Møtedato: 06.03.19 Saksbehandler:
Carl Magnus Salvesen

Arkiv:

– Sak 07/19

Side: 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 24.01.19 ble godkjent og underskrevet av Kari Nilsen og Terje
Litland.

REFERAT OG MELDINGER


Lyngdal kirkelige fellesnemnd.
Fellesnemnda hadde møte tirsdag 26. februar. Saker til behandling var
reglementer og internkontroll-HMS samt stillingsbeskrivelser for de
administrative stillinger.



Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Byggetillatelsen er gitt og arbeidene går etter planen. Ferdigstillelse i god
tid før 17. mai.



Rehabilitering av Kvås kirke
Arbeider på tak er igangsatt.



Reguleringsplan Kvås kirke
HMPD har behandlet reguleringsplanen. Den ble ikke sendt til
førstegangsbehandling. Asplan Viak ber om møte med ordfører og leder av
HMPD for å redegjøre for reguleringsplanen og avklare eventuelle
misforståelser samt gi nødvendig informasjon om en svært langvarig
prosess.



Lyngdal kirke.
Ønskelig å fullføre installasjon av wifi i kirken og videresende til
driftsbygning.



Austad kirke.
Kjellerlem er råtnet og ny kjellerlem må lages i forbindelse med
kommende renovering.



Korshamn kapell.
Lydanlegg sjekket og fikset. To taksteiner må settes på plass.



Personalsituasjonen.
Kirkevergen orienterte om at renholderstilling blir lyst ut internt og at
kirkemusikalsk utvalg/Lyngdal menighetsråd for tiden arbeider med en sak
knyttet til styrking av det kirkemusikalske arbeidet med stillingssøkning
som konsekvens.
har fortsatt to langtidssykemeldte.

Særutskrift:
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Opprettelse av ettårig prosjektstilling for å videreutvikle
og stimulere sang og musikkglede i Lyngdal sokn –
spesielt i forhold til ungdom
Aktuelle referanser:
· KMU-sak 04/19
· MR-sak 09/19
· FN-sak 03/19
· ADMU-sak 02/19
Saksopplysninger:
Kirkemusikalsk utvalg har i KMU-sak 04/19 "Arbeidssituasjonen for Margot Kiisøkning i stillingsstørrelse" fattet følgende vedtak.

Kirkemusikalsk utvalg vedtar å be Lyngdal menighetsråd om å henstille til
Lyngdal Fellesråd å øke stillingen til Margot Kiis fra 20 % til 50 % ved at
Lyngdal menighetsråd påtar seg kostnaden utover Fellesrådets andel på
20 000,Utvalget er innforstått med at Fellesrådet må ta stilling til sin del av
finansieringen.
Kirkemusikals utvalg har som bakgrunn for dette vedtaket lagt til grunn en egen
saksutredning som ligger vedlagt.
Lyngdal menighetsråd har i MR-sak 09/19 "Kirkemusikk – evt. utvidelse" fattet
følgende vedtak:
Lyngdal menighetsråd ber Lyngdal kirkelige fellesråd vurdere om det er
mulig å være med på finansiering av dette prosjektet jfr. forslaget fra
kirkemusikalsk utvalg. Dersom dette er mulig vedtar Lyngdal
menighetsråd å sikre finansiering for resterende kostnader for å
gjennomføre et ettårig prosjekt for å videreutvikle og stimulere sang og
musikkglede i Lyngdal sokn, - spesielt i forhold til ungdom. Prosjektet går
fra 01.03.2019 – 01.03.2020, evaluering av prosjektet starter 01.11.2019.
Det forutsettes at kirkemusikalsk utvalg jobber med gjennomføring av
finansieringen som foreslått.
Administrasjonsutvalget har uttalerett knyttet til opprettelse av stillinger.
Arbeidsmiljølovens § 14-3 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling
fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Dette er betinget av
at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen. Lyngdal kirkelige fellesråd har tre
deltidsansatte kirkemusikere.
Særutskrift:
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Ved en opprettelse av en ettårig prosjektstilling i Lyngdal kirkelige fellesråd på
vegne av Lyngdal sokn er det derfor naturlig å i første omgang lyse ut
prosjektstillingen internt til våre kirkemusikere. Skulle ingen søke må stillingen
lyses ut eksternt.
Administrasjonsutvalget har i ADMU-sak 02/19 fattet følgende enstemmige
vedtak:
Administrasjonsutvalget i Lyngdal kirkelige fellesråd er positive til
opprettelse av en ettårig prosjektstilling for å videreutvikle og stimulere
sang og musikkglede i Lyngdal sokn – spesielt i forhold til ungdom.
Administrasjonsutvalget ber fellesrådet om å snarest gjøre vedtak om
opprettelse av stillingen og lyse den ut internt.
Kirkevergens kommentar:
Til grunn for Lyngdal menighetsråds finansieringsplan ligger et bidrag over ett år
på kr. 20 000 fra fellesrådet. Dette er det mulig å finne midler til i fellesrådets
budsjett. Når fellesrådet går inn og bidrar er det naturlig at noe av denne
finansiering dekkes av vikarmidler til kirkemusiker knyttet til gudstjenester.
Kirkevergen mener at på den bakgrunn må anslagsvis 5-10 gudstjenester som
normalt dekkes av vikarmidler inngå i stillingsbeskrivelsen der det er naturlig
knyttet til deltakelse av kor og sanggrupper som skal delta ved gudstjenester.
Kirkevergen mener at det vil være helt nødvendig at menighetsrådet fremmer en
stillingsbeskrivelse (prosjektoppdraget) som kan ligge til grunn for en intern
utlysning og senere for en evaluering av prosjektet.
Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar, på vegne av Lyngdal menighetsråd, å opprette
en ettårig prosjektstilling fra 01.04.19- 31.03.20, for å videreutvikle og stimulere
sang og musikkglede i Lyngdal sokn – spesielt i forhold til ungdom.
Prosjektstillingen lyses ut internt så snart Lyngdal menighetsråd har fremmet en
stillingsbeskrivelse som ivaretar intensjonen med prosjektet. Søknadsfrist settes
til en uke. Om ikke interne søkere søker stillingen, lyses den ut eksternt med to
ukers søknadsfrist.
Lyngdal menighetsråd bes om å stille inntil to personer til et intervju- og
innstillingsutvalg. Fra fellesrådet stiller leder Terje Litland og kirkeverge Carl
Magnus Salvesen.
Det forutsettes at Lyngdal menighetsråd dekker alle kostnader knyttet til
prosjektstillingen ut over fellesrådets bidrag på kr. 20 000,-. Det forutsettes også
at øvrige ansatte ikke skal få tillagt oppgaver knyttet til finansieringen av
prosjektstillingen.

Særutskrift:

