Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

18.04.2018
kl. 13:00
Menighetshuset i Mandal

Tilstede:
Roger Greibesland, Eva Marie Jansvik, Marry Kleiven, Anju Choudary Manneråk, Kari Roksvold Lindland,
Ståle Ryste, Terje Arild Valborgland, John Morten Varhaug.
Meldt forfall:
Per Ragnar Haraldstad, Christoffer Westermoen.

Saker
Sak 010/18 Godkjenning av innkalling og protokoll
Godkjenning av innkalling til dette møtet.
Godkjenning av protokoll fra møtet 14.02.2018, utsendt pr epost 16.02.2018

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møtet 14.02.2018 godkjent.

Vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møtet 14.02.2018 godkjent.

Sak 011/18 Orienteringssaker
1. E-post til fellesnemnda 14.03.2018 om arbeidet med utlysing av kirkevergestillingen
2. Kontakt med prosjektleder i den kommunale fellesnemnda. Muntlig orientering.

Forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
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Sak 012/18 Valg av leder og nestleder
Tidl. leder Ragnvald Madland trakk seg fra fellesnemnda, jf. sak 9/2018.
Siden dette er en permanent endring, må fellesnemnda velge ny leder og nestleder.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Møtebehandling:
I møtet ble det framsatt forslag om Ståle Ryste som leder og Terje Arild Valborgland som nestleder.

Vedtak:
Til leder av fellesnemnda velges Ståle Ryste.
Til nestleder av fellesnemnda velges Terje Arild Valborgland.
Vedtatt med 7 stemmer, én blank.

Sak 013/18 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Tillitsvalgtforum ba i sitt møte 13.10.2017 om at det ble gjennomført en ROSA, noe fellesnemnda sluttet seg
til i vedtak i sak 22/2017. En arbeidsgruppe oppnevnt for å gjennomføre analysen, jf. sak 6/2018, har avlagt
rapport som foreligger i eget dokument.

Forslag til vedtak:
1. Rapporten tas til etterretning.
2. Prosjektleder følger opp tiltak som er foreslått.
3. Ny ROSA gjennomføres tilsvarende primo 2019.

Vedtak:
1. Rapporten tas til etterretning.
2. Prosjektleder følger opp tiltak som er foreslått.
3. Ny ROSA gjennomføres tilsvarende primo 2019.

Sak 014/18 Intern utlysing av kirkevergestillingen
Fellesnemnda fastholdt i sak 7/2018 vedtaket om å gå til intern utlysing av kirkevergestillingen fra 2020.
Som det er informert om, jf. sak 11/2018 pkt.1, har intervjuutvalget/prosjektleder hatt møte med det
engasjerte konsulentfirmaet v/seniorrådgiver Anne Hilde Hals 05.04.2018.
Før videre framdrift fastsettes, ønsker intervjuutvalget å drøfte konklusjonen fra møtet i fellesnemnda.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.
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Møtebehandling:
Fellesnemnda vedtok å lukke møtet.
Konklusjon og anbefaling fra Skagerak Consulting v/Anne Hilde Hals ble utdelt i møtet.
Intervjuutvalget redegjorde for sine vurderinger og bekgrunn for å sette saken på dagsorden.
Fellesnemnda drøftet ulike sider ved situasjonen, og vurderte konklusjonen og anbefalingen fra Skagerak
Consulting.

Vedtak:
1. Videre prosess med ansettelse av ny kirkeverge utsettes.
2. Fellesnemnda benytter seg av Skagerak Consulting videre for å få veiledning og råd om når og hvordan
saken følges opp.
3. Intervjuutvalget, jf. sak 7/2018 pkt 3 avslutter arbeidet så langt.

Sak 015/18 Revidert framdrifts- og møteplan
Det vises til prosjekt- og framdriftsplan, jf. sak 1/2018 pkt 1 og 27/2017.
Prosjektleder vil orientere muntlig om behovet for justeringer og framsette forslag til vedtak i møtet.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Prosjektleder orienterte om planene for arbeidet framover, og viste til vedtak i sak 32/2017 om
organisasjonsplan og sak 3/2018 om tjenesteyting. Prosjektleder framsatte forslag til vedtak i forlengelse av
sin orientering.
Fellesnemnda hadde innspill til planene som prosjektleder noterte seg.

Vedtak:
1. Prosjektleder, leder og nestleder i fellesnemnda får fullmakt til å følge opp kontakten med den
kommunale fellesnemnda og forhandle fram en avtale om tjenesteyting.
2. Prosjektleder, leder og nestleder i fellesnemnda får fullmakt til å utforme og sende søknad om midler fra
den kommunale fellesnemnda for å kunne gjøre de nødvendige investeringer/tilpassinger og lage
opplæringsplaner mot en samlet IKT-løsning for fellesrådet fra 2020.

For Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Steinar Moen
prosjektleder
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