Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

18.10.2017
kl. 13:00-16:00
Kirkesenteret i Mandal

Tilstede:
Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry Kleiven, Ståle Ryste, Kari
Roksvold Lindland, Ragnvald Madland.
Meldt forfall:
Oddlaug H. Tjomsland
Ikke møtt:
Terje Arild Valborgland
Saker
Sak 020/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet 13.09.2017
Godkjenning av innkalling til dette møtet.
Godkjenning av protokoll fra møtet 13.09.2017, utsendt pr epost 17.09.2017.

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møte 13.09.2017 godkjent.

Vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møte 13.09.2017 godkjent.

Sak 021/17 Orienteringssaker
1. Fellesrådet i Marnardal har bestemt at Roger Greibesland går inn som fast medlem i fellesnemnda i stedet
for Oddlaug H. Tjomsland. Oddlaug H. Tjomsland blir varamedlem.
2. Det blir samling for alle tilsatte og prestene i de tre fellesrådene 9. november. Leder og nestleder møter
sammen med prosjektleder for å redegjøre/svare på spørsmål om arbeidet i fellesnemnda. Kopi av
invitasjon vedlagt.
3. Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden, godkjent av tillitsvalgtforumet.
4. Referat fra møte i tillitsvalgtforumet 13.10.2017

Forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
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Møtebehandling:
Pkt 3 og 4 ettersendt 13.10.2017.
Til pkt 2. Nemnda ønsker at så mange som mulig av nemndas medlemmer kan møte på samlingen, ikke bare
leder og nestleder.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Sak 022/17 Organisasjonsplan
Saken ble første gang behandlet i sak 14/2017. Etter at temaet er drøftet med tillitsvalgtforumet 13.10.2017,
blir det ettersendt et notat fra prosjektleder som grunnlag for videre drøfting.
De tilsattes representanter og verneombud inviteres til å være til stede på behandlingen.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Det ble vist til referat fra tillitsvalgtforumet og notat fra prosjektleder, begge dokumenter ettersendt
13.10.2017.
De tilsattes representanter fra Mandal og Lindesnes, samt verneombudet fra Lindesnes deltok i behandlingen.
Prosjektleder gjennomgikk notatet og kommenterte kort de ulike alternativene på resp. punkt. Nemnda hadde
en åpen drøfting på fritt grunnlag.
På slutten av saken, fratrådte de tilsattes representanter, verneombudet og kirkevergene mens nemnda drøftet
prinsipper og framdrift for tilsetting av kirkeverge i det nye fellesrådet.

Vedtak:
1. Prosjektleder gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse av ulike sider ved sammenslåing/ny
organisasjon i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
2. Etter at den er gjennomført, og på bakgrunn av drøftingene med tillitsvalgtforumet og i fellesnemnda,
utarbeider prosjektleder et første utkast til en konkretisert plan som fremmes for fellesnemnda.
3. Samtidig med analysearbeidet, jf. pkt 1, arbeides det med utredning av lederspørsmålet. Prosjektleder
oppretter kontakt med KA vedr. vurdering av mulig rettskrav for kirkevergene til den nye
kirkevergestillingen.

Sak 023/17 Befaring av kontorlokalene i Mandal
Som en del av fellesnemndas behov for å bli kjent med eksisterende ressurser, vil nemnda foreta en befaring
av kontorlokalene som Mandal kirkelige fellesråd disponerer.
Kirkevergen leder gjennomgangen, og formidler kort fra Mandal:
 Hva er det som er bra, som vi har klart å få til her hos oss, som vi ønsker å få videreført/videreutviklet inn
i det nye fellesrådet?
 Hva er det vi ikke har fått til, som vi ikke synes er bra her hos oss, som vi gjerne vil benytte anledningen
til å forbedre?
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Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 024/17 Tjenesteytingsavtaler
I kirkeloven § 15 om kommunenes økonomiske ansvar overfor fellesrådet, heter det i fjerde ledd:
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til
formål som nevnt i denne paragraf.
På området gravferdsdrift, har de tre fellesrådene i dag litt ulike avtaler, jf. sak 22/2017. Alle tre fellesrådene
har tjenesteyting fra kommunen når det gjelder lønn og regnskapsførsel.
Det blir nødvendig å ha kontakt med den kommunale fellesnemnda om hvordan dette skal løses fra 2020.
Før det opprettes videre kontakt med kommunal fellesnemnd om framdriften i dialogen, er det nødvendig at
fellesnemnda drøfter hvilke prioriteringer som fellesrådet vil ha for de framtidige løsningene. Avtalen med
den nye kommunen har betydning for planleggingen videre.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Vedtak:
Saken utsettes

Sak 025/17 Tilsettinger og større disposisjoner i det enkelte fellesråd i prosjektperioden
Fellesnemnda skal arbeide med å tilrettelegge for at det nye, sammenslåtte fellesrådet skal kunne fungere fra
tidspunktet for sammenslåing av kommunene. I perioden fram til da, har det enkelte fellesråd selvstendig
ansvar for egen økonomi, egne tilsatte og egne disposisjoner på vanlig måte.
Imidlertid vil enkelte vedtak i det enkelte fellesråd kunne binde det nye fellesrådet fra 2020 på en måte som
kan komme til å berøre det som fellesnemnda har fått fullmakt til å planlegge for det nye fellesrådet.
Det kan gjelde
 opprettelse av nye stillinger
 utvidelse/reduksjon av stillingsstørrelser ved ledighet
 tilsettinger i eksisterende stillinger (særlig i administrative stillinger)
 endringer i reglementer
 inngåelse av leieavtaler
 inngåelse av avtaler med tjenesteleverandører
 investeringer
 opptakelse av lån
 større vedlikeholdsprosjekter
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For å sikre en helhetlig og god ressursutnyttelse for fellesrådene samlet, bør aktuelle disposisjoner legges
fram for fellesnemnda til informasjon, og ev. drøftes for å gi relevant tilbakemelding og råd før endelig
vedtak fattes.

Forslag til vedtak:
Før det enkelte fellesråd foretar opprettelse av stilling eller gjør tilsettinger, gjør vesentlige endringer i
reglementer, inngår nye leieavtaler eller avtaler med tjenesteleverandører, eller foretar større økonomiske
disposisjoner eller låneopptak i perioden fram til 01.01.2020, skal saken gå til fellesnemnda for uttalelse.

Møtebehandling:
Under drøftingene ble tallfesting av hva som er «større økonomiske disposisjoner» vurdert.
Det ble understreket at fellesnemnda ikke har myndigheter over det enkelte fellesråd, og at det derfor var
hensiktsmessig at hvert fellesråd fikk en konkret henvendelse om saken.

Vedtak:
Før det enkelte fellesråd foretar opprettelse av stilling eller gjør tilsettinger, gjør vesentlige endringer i
reglementer, inngår nye leieavtaler eller avtaler med tjenesteleverandører, eller foretar større økonomiske
disposisjoner eller låneopptak i perioden fram til 01.01.2020 som får følger for det nye fellesrådet fra 2020,
skal saken gå til fellesnemnda for uttalelse.
De tre fellesrådene tilskrives med anmodning om at de i vedtak slutter seg til fellesnemndas anliggende som
en del av egen saksbehandling.

Sak 026/17 Økonomien i det nye fellesrådet
Økonomien til de tre fellesrådene skal slås sammen til én økonomi fra 2020. Fellesnemnda skal vedta
budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2024 i løpet av 2019 som skal oversendes kommunen.
I tiden fram til konkret arbeid med budsjett og økonomiplan, må fellesnemnda identifisere ev. utfordringer
knyttet til sammenslåing av økonomiene, og legge en plan for aktuelle tiltak i den forbindelse.
Ett område som må avklares, er hvor stor del av fond og økonomiforvaltningen mv. som tilhører soknene i
ettsoknskommunene Lindesnes og Marnardal, og hva som skal over til det nye fellesrådet.
Som bakgrunn for første tilnærming og drøfting, vedlegges en oversikt over nøkkeltall fra årsregnskapene i
de tre fellesrådene for årene 2015 og 2017.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Vedtak:
Saken utsettes.
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Sak 027/17 Møteplan 1. halvår 2018
I utgangspunktet foreslås et møte pr mnd fra januar til juni, onsdager kl 13-16.
Det kan være tjenlig at fellesnemnda slår sammen to møter og drar til et egnet sted fra en dag til en annen. I
den forbindelse kunne fellesnemnda be om å få besøke et fellesråd med omtrent samme størrelse som Nye
Lindesnes, for å hente erfaringer med hvordan de har organisert seg. Grimstad kunne være et alternativ, som
har tilsvarende folketall, og som ligger geografisk lett tilgjengelig.

Forslag til vedtak:
Møteplan for 1. halvår 2018, kl 13-16:
17. januar
14. februar
14. mars
18. april
16. mai
13. juni

Vedtak:
Møteplan for 1. halvår 2018, kl 13-16:
17. januar
14. februar
18. april
16. mai
13. juni
Nemnda kommer tilbake til sted for møtene, og om det skal legges til rette for utvidet møtetid på ett av
møtene.

For Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Steinar Moen
prosjektleder
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