Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd
Møtedato: 21.11.2018
Møtetid: kl: 19.00- 20.00
Møtested: Kirkekontoret
Tilstede:
John Øyda, Trond Flottorp, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit, Svein Ove Nepstad, Harald
Solås
Meldt forfall:
Richart Håland
Unni Nilsen Husøy




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra 28.08.2018
Godkjenning av saksliste

Orientering:
- Ny kontorfullmektig
- Søknad om ny gudstjenesteforordning
- Samling for menighetsråd og listekandidater i Konsmo kirke 29. april kl. 19-21
- Fremdrift i Lyngdal kirkelige fellesnemd
Sak 20/18: Høringsuttalelse
Sak 21/18: Revidering av investeringsbudsjettet 2018-2019
Sak 22/18: Revidert budsjett trosopplæringen 2018
Sak 23/18: Møteplan 2019
Sak 24/18: Valg av leder og nestleder

Sak nr.:
20/18

Møtedato:
21.11.18.

Arkiv:
011

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Høringsuttalelse
Fra kirken.no:
Høring – kirkeordning for Den norske kirke
Kirkerådet legger i denne høringen frem et forslag til helhetlig kirkeordning.
Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov for alle tros- og
livssynssamfunn i Norge. Det er ventet at denne loven skal behandles i Stortinget våren 2019.
Med forslaget om ny trossamfunnslov følger også at kirkeloven skal oppheves. I dag regulerer
kirkeloven de viktigste myndighetsforhold innen Den norske kirke.
Kirkerådet sender her ut et forslag til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne
oppheves. Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. Forslaget
til trossamfunnslov forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en kirkeordning som
fastsettes av Kirkemøtet.
Høringsinstansene bes om å gi sitt svar på følgende spørsmål:
Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når
ny trossamfunnslov trer i kraft?
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli
publisert her på kirken.no.
Høringsfrist er 15. desember 2018.
Høringsdokumentet finner du her:
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styreskirken/kirkeradet/2018/horinger-i-kirkeradets-regi/hoeringsdokument--kirkeordning-endelig.pdf
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd oppretter ei arbeidsgruppe som får mandat til å utarbeide
og sende inn høringssvar til Kirkerådet innen fristen 15. desember.
Behandling i fellesrådet sak 20/18 -12.11.18:
Audnedal kirkelige fellesråd oppretter ei arbeidsgruppe som får mandat til å utarbeide
og sende inn høringssvar til Kirkerådet innen fristen 15. desember.

Arbeidsgruppa består av John Øydna, Geir Ola Tveit og Ingunn Birkeland. Liv Birkeland,
leder Konsmo menighetsråd, og Vigdis Finseth, leder Grindheim sokneråd, inviteres også
med i arbeidet.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 20/18 -12.11.18:
Audnedal kirkelige fellesråd oppretter ei arbeidsgruppe som får mandat til å utarbeide
og sende inn høringssvar til Kirkerådet innen fristen 15. desember.
Arbeidsgruppa består av John Øydna, Geir Ola Tveit og Ingunn Birkeland. Liv Birkeland,
leder Konsmo menighetsråd, og Vigdis Finseth, leder Grindheim sokneråd, inviteres også
med i arbeidet.

Sak nr.:
21/18

Møtedato:
21.11.18

Arkiv:
113

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Revidering av investeringsbudsjett 2018-2019
Viser til investeringsbudsjettet vedtatt i Audnedal kirkelige fellesråd sak 17/18 av
28.08.18. Kirkevergen og arbeidsgruppa som har arbeidet med forskjønnelse av
Grindheim kykjegard ønsker mer tid til å planlegge tiltak for å forbedre og oppgradere
vanningspostene på kirkegården. I tillegg er det lagt inn økte kostnader til nye benkeputer
i Grindheim kyrkje.
Forslag til vedtak
Prosjekt 100001 Oppgradering Grindheim kyrkjegard:
Art 42000 kr 50 000 overføres fra 2018 til 2019. Mva/komp mva reduseres med 12 000
i 2018 fra 86 000 til 74 000. Kr 12 000 mva/komp mva økes med 12 000 i 2019 fra 25
000 til 37 000.
Art 42000 2018 økes med kr 9 000 fra 101 000 til 110000. Art 48500 tilskudd fra
menighetsråd økes med 9 000 fra 111 000 til 120 000.
Behandling i fellesrådet sak 21/18 -21.11.18:
Prosjekt 100001 Oppgradering Grindheim kyrkjegard:
Art 42000 kr 50 000 overføres fra 2018 til 2019. Mva/komp mva reduseres med 12 000
i 2018 fra 86 000 til 74 000. Kr 12 000 mva/komp mva økes med 12 000 i 2019 fra 25
000 til 37 000.
Art 42000 2018 økes med kr 9 000 fra 101 000 til 110000. Art 48500 tilskudd fra
menighetsråd økes med 9 000 fra 111 000 til 120 000.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 21/18 -21.11.18:
Prosjekt 100001 Oppgradering Grindheim kyrkjegard:
Art 42000 kr 50 000 overføres fra 2018 til 2019. Mva/komp mva reduseres med 12 000
i 2018 fra 86 000 til 74 000. Kr 12 000 mva/komp mva økes med 12 000 i 2019 fra 25
000 til 37 000.
Art 42000 2018 økes med kr 9 000 fra 101 000 til 110000. Art 48500 tilskudd fra
menighetsråd økes med 9 000 fra 111 000 til 120 000.

Sak nr.:
22/18

Møtedato:
21.11.18

Arkiv:
112

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Revidert budsjett trosopplæringen
Styringsgruppa for trosopplæring har i møtet den 17.10.2018 revidert budsjettet for
2018. Se vedlegg. Det reviderte budsjettet legger opp til at lønns midlene i hovedsak blir
omdisponert og benyttet til innkjøp av diverse materiell. I tillegg er det utført mindre
endringer i budsjettet. Budsjettet legges inn som en revidering av Audnedal kirkelige
fellesråd sitt budsjett for 2018.
Behandling i fellesrådet sak 22/18 -21.11.18:
Vedlagt revidering av budsjettet for trosopplæringen 2018 er vedtatt.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 22/18 -21.11.18:
Vedlagt revidering av budsjettet for trosopplæringen 2018 er vedtatt.

Sak nr.:
23/18

Møtedato:
21.11.18

Arkiv:
012

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Møteplan 2019
Dato
15. januar kl.19.00
9. april kl.19.00
27. august kl.19.00
Evt ekstra møte

Saker
Rammeoverføring fra
kommunen
Årsmelding AKF 2018
Årsregnskap 2018
Revisors rapport 2018

Behandling i fellesrådet sak 23/18 -21.11.18:
Behandling i fellesrådet
Saker
sak 23/18 -21.11.18:
Dato
15. januar kl.19.00
Rammeoverføring fra
kommunen
9. april kl.19.00
Årsmelding AKF 2018
2.
Årsregnskap 2018
27. august kl.19.00
Revisors rapport 2018
Evt ekstra møte
Vedtak i fellesrådet sak 23/18 -21.11.18:
Dato
Saker
15. januar kl.19.00
Rammeoverføring fra
kommunen
2. april kl.19.00
Årsmelding AKF 2018
Årsregnskap 2018
27. august kl.19.00
Revisors rapport 2018
Evt ekstra møte

Andakt
Trond Flottorp
Åge Birkeland
John Øydna
Richart Håland
Andakt
Trond Flottorp
Åge Birkeland
John Øydna
Richart Håland
Andakt
Trond Flottorp
Åge Birkeland
John Øydna
Richart Håland

Sak nr.:
24/18

Møtedato:
21.11.18

Arkiv:
012

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Valg av leder og nestleder
Det skal hvert år velges leder og nestleder for fellesrådet. Valget skal gjøres i godt tid før
1. januar.
«Leiar og nestleiar skal som nemnt veljast kvart år innan 1. januar, og valet skal vere
skriftleg, jf. vr. § 1.3. Det er naturleg å velje dei to kvar for seg, først leiar og så nestleiar.
…
Leiaren har ei nøkkelstilling, med hovudansvar for at oppgåvene til rådet blir utførte.
Leiaren og nestleiaren skal som nemnt veljast kvart år, jf. vr. § 1.3. Vervet som rådsleiar
er viktig, men det gir inga spesiell avgjerdsfullmakt. Det er rådet samla som gjer vedtak,
og særstillinga til leiaren blir berre aktuell når dobbeltrøysta blir brukt ved likt røystetal.
Likevel har leiaren sterk innverknad på arbeidet i rådet i kraft av dei oppgåvene som
naturleg fell på leiaren:
- innkalling til møte,
- forslag til sakliste,
- førebuing av sakene,
- leiing av møtet,
- oppfølging av vedtak.
Dersom ein ikkje gjer bruk av saksordførarar har leiaren og ei spesiell rolle ved retten til
å kome med forslag til vedtak i saker. Leiarrolla blir mindre omfattande dersom det er
ein dagleg leiar som i hovudsak tek seg av oppgåvene nemnt ovanfor, i samarbeid med
leiaren. Dette gjeld ikkje minst førebuing og oppfølging av sakene.» s124 i «Håndbok for
menighetsråd og kirkelig fellesråd»
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i fellesrådet sak 24/18 -21.11.18:
John Øyna er valgt til leder.
Richart Håland er valgt til nestleder.
Vedtak i fellesrådet sak 24/18 -21.11.18:
John Øyna er valgt til leder.
Richart Håland er valgt til nestleder.

