
 

 

 

 

 

Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd 
 
Møtedato: 14.06.2017  
Møtetid: kl: 20.00-21.00 
Møtested: Møterom 4 v/ kommunestyresalen 
 
Tilstede: 
John Øydna, Richart Håland, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit, Trond Flottorp, Unni Nilsen 
Husøy 
 
Meldt forfall: 
 
 
Saksliste:  
Sak 12/17: Nytt fellesråd fra 01.01.2020 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
  



 

 

 

 

 

Sak nr.: 
12/17 

Møtedato: 
14.06. 

Arkiv: 
 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Nytt fellesråd fra 01.01.2020 
Som følge av kommunereformen vil fellesrådene i Audnedal og Lyngdal bli slått sammen 
til et nytt fellesråd fra 01.01.2020.  
 
Forslag til vedtak 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at det nye fellesrådet som trer i kraft 01.01.2020, får 
navnet Lyngdal kirkelige fellesråd. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at det opprettes en fellesnemd med ansvar for 
sammenslåingsprosessen og med følgende overordnede mandat: 
 
"Å gjennomføre sammenslåingen av virksomhets- og forvaltningsfunksjoner, etablere 
nødvendige administrative funksjoner og legge til rette for folkevalgt styringsstruktur 
innen fellesrådet trer i funksjon 1. desember 2019." 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda skal bestå av to representanter fra 
hvert av fellesrådene, samt en vara. I tillegg oppnevner biskopen en geistlig 
representant med vara og den kommunale fellesnemda oppnevner er kommunal 
representant fortrinnsvis fra den kommunale fellesnemda med vara. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd velger fellesrådsleder John Øydna og fellesrådsmedlem 
Richart Håland som våre representanter til fellesnemda med Trond Flottorp som vara. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda snarest mulig vedtar et forslag til 
fullmakter som fellesrådet for forelagt. Fellesnemda gis fullmakt til å konstituere seg 
selv. 
 
Behandling i fellesrådet sak 12/17 -14.06.17: 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at det nye fellesrådet som trer i kraft 01.01.2020, får 
navnet Lyngdal kirkelige fellesråd. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at det opprettes en fellesnemd med ansvar for 
sammenslåingsprosessen og med følgende overordnede mandat: 
 
"Å gjennomføre sammenslåingen av virksomhets- og forvaltningsfunksjoner, etablere 
nødvendige administrative funksjoner og legge til rette for folkevalgt styringsstruktur 
innen fellesrådet trer i funksjon 1. desember 2019." 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda skal bestå av to representanter fra 
hvert av fellesrådene, samt en vara. I tillegg oppnevner biskopen en geistlig 
representant med vara og den kommunale fellesnemda oppnevner er kommunal 
representant fortrinnsvis fra den kommunale fellesnemda med vara. 
 



 

 

 

 

 

Audnedal kirkelige fellesråd velger fellesrådsleder John Øydna og fellesrådsmedlem 
Richart Håland som våre representanter til fellesnemda med Trond Flottorp som vara. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda snarest mulig vedtar et forslag til 
fullmakter som fellesrådet for forelagt. Fellesnemda gis fullmakt til å konstituere seg 
selv.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i fellesrådet sak 12/17 -14.06.17: 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at det nye fellesrådet som trer i kraft 01.01.2020, får 
navnet Lyngdal kirkelige fellesråd. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at det opprettes en fellesnemd med ansvar for 
sammenslåingsprosessen og med følgende overordnede mandat: 
 
"Å gjennomføre sammenslåingen av virksomhets- og forvaltningsfunksjoner, etablere 
nødvendige administrative funksjoner og legge til rette for folkevalgt styringsstruktur 
innen fellesrådet trer i funksjon 1. desember 2019." 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda skal bestå av to representanter fra 
hvert av fellesrådene, samt en vara. I tillegg oppnevner biskopen en geistlig 
representant med vara og den kommunale fellesnemda oppnevner er kommunal 
representant fortrinnsvis fra den kommunale fellesnemda med vara. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd velger fellesrådsleder John Øydna og fellesrådsmedlem 
Richart Håland som våre representanter til fellesnemda med Trond Flottorp som vara. 
 
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar at fellesnemda snarest mulig vedtar et forslag til 
fullmakter som fellesrådet for forelagt. Fellesnemda gis fullmakt til å konstituere seg 
selv. 
 
 


