REFERAT FRA MØTE I KIRKELIG FELLESNEMD PÅ MANDAL KIRKEKONTOR 22.06.2017.
Tilstede: Ståle Ryste, Marry Kleiven, Ragnvald Madland, Kari Roksvold Lindland, Roger Greibesland
(vara fra Marnardal), Per Ragnar Haraldstad, Christoffer Westermoen (valgt fra den kommunale
fellesnemda).
Meldt forfall: Oddlaug Tjomsland og Terje Arild Valborgland.
Øystein F Ramstad møteleder.
Kommentar til innkalling: Det ble litt diskusjon vedr. tidspunkt og agenda for denne innkallingen.
Alle i nemda hadde en egen presentasjon av seg selv og sitt kirkelige engasjement, for at gruppas
medlemmer skulle bli bedre kjent med hverandre.
1. Konstituering:
Valg av leder:
Valg av nestleder:

Ragnvald Madland
Ståle Ryste

Det ble foretatt skriftlig avstemming, hvor Ragnvald Madland fikk fire stemmer og Ståle
Ryste 3 stemmer.
2. Prosjektleder:
Det kom et forslag om at Steinar Moen engasjeres som prosjektleder i ca. 20% stilling frem til
1. oktober 2017.
Det vil da tas en videre beslutning i nemda om veien videre. Det skal søkes den kommunale
fellesnemda om midler til vår bygging av ny organisasjon. Kirka har krav på midler fra den
kommunal nemda av samme potten som blir tildelt fra Staten.
«Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til
dekning av kommunenes engangskostnader i reformen» (Kommunaldepartementets veileder,
punkt 4.4.9). Prosjektleder skal frem til neste møte i den kirkelige nemda legge fram et
budsjett for gjennomføringen av reformen, samt prosjektplan.
Vedtak:
Steinar Moen engasjeres som prosjektleder for Lindesnes kirkelige fellesnemd i ca. 20%
stilling frem til 1. oktober 2017. Det blir innen da avklart videre engasjement i stillingen frem
til sammenslåingen 01.01.2020.
Leder og nestleder tar kontakt med Steinar Moen for å gjøre videre avtaler vedr. fremdrift og
lønnsforhold for prosjektleder.
Prosjektleder får i oppgave frem til neste møte i nemda å lage:
a. Kostnadsberegning som skal være vår søknad til kommunal fellesnemd om midler
b. Prosjektplan
c. Lage en møteplan for høstens møter
Dette ble enstemmig vedtatt.
Ref.
Siri Gjerdsjø Risdal – kirkeverge i Lindesnes

