Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd
Møtedato: 28.08.2018
Møtetid: kl: 19.00- 21.00
Møtested: Kirkekontoret
Tilstede:
John Øyda, Trond Flottorp, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit, Unni Nilsen Husøy, Richart
Håland
Meldt forfall:
Orienteringssaker:
Arbeidet med ny parkeringsplass ved Konsmo kirke igangsatt.




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra 21.06.2018
Godkjenning av saksliste

Sak 13/18: Revisors beretning 2017
Sak 14/18: Oppsigelse av stilling
Sak 15/18: Oppsigelse av vedlikeholdsavtale kirkeorgler
Sak 16/18: Høringsuttalelse prostistruktur
Sak 17/18: Investeringsbudsjett 2018 og 2019
Sak 18/18: Forslag til driftsbudsjett 2019
Sak 19/18: Forslag til handlingsplan 2018-2020

Sak nr.:
13/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
134

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Revisors beretning 2017
Vedlagt følger Kommunerevisjon Vest uttalelse om revisjon av årsregnskapet.
Revisjonen konkluderer blant annet med følgende:
- Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Audnedal kirkelige
fellesråd pr 31.12.2017.
- Disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet er i det alt vesentlige i
samsvar med budsjettvedtak og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett.
- Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet.
- Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger.
Rapporten er vedlagt.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd tar rapporten til etterretning.
Behandling i fellesrådet sak 13/18 -28.08.18:
Audnedal kirkelige fellesråd tar rapporten til etterretning.
Vedtak i fellesrådet sak 13/18 - 28.08.18:
Audnedal kirkelige fellesråd tar rapporten til etterretning.

Sak nr.:
14/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
213

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Oppsigelse av stilling
Elisabeth Seland har sagt opp sin 25 % stilling som menighetssekretær. Hun søker
permisjon uten lønn ut oppsigelsestiden. Hun fortsetter som avtalt i stillingene som
organist. Videre tilbyr hun seg å fortsatt drifte og vedlikeholde Audnedal kirkelige
fellesråd sin nettside mot timebetaling dersom det er ønskelig.
Oppsigelsen er vedlagt.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd tar oppsigelsen til etterretning. Seland blir tilbudt å drifte
og vedlikeholde nettsiden frem til den erstattes av en ny, felles nettside for nye Lyngdal
kirkelige fellesråd. Inntil 20 % fast stilling som menighetssekretær lyses ut internt.
Behandling i fellesrådet sak 14/18 -28.08.18:
Audnedal kirkelige fellesråd tar oppsigelsen til etterretning. Seland blir tilbudt å drifte
og vedlikeholde nettsiden frem til den erstattes av en ny, felles nettside for nye Lyngdal
kirkelige fellesråd. Inntil 20 % fast stilling som menighetssekretær lyses ut internt.
Vedtak i fellesrådet sak 14/18 – 28.08.18:
Audnedal kirkelige fellesråd tar oppsigelsen til etterretning. Seland blir tilbudt å drifte
og vedlikeholde nettsiden frem til den erstattes av en ny, felles nettside for nye Lyngdal
kirkelige fellesråd. Inntil 20 % fast stilling som menighetssekretær lyses ut internt.

Sak nr.:
15/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
414

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Oppsigelse av vedlikeholdsavtale kirkeorglene
Grunnet oppnådd pensjonsalder (77) ønsker Jan Erik Spigseth å
vedlikeholdsavtalen for kirkeorglene fra og med 2019.

si

opp

Oppsigelsen er vedlagt.
Forslag til vedtak
Kirkevergen tar kontakt med kirkekontoret i Lyngdal og Lindesnes for å undersøke hvem
de benytter og undersøker muligheter for å få utført årlig vedlikehold og stemming av
orglene i 2019. Nye Lyngdal kirkelige fellesråd vil inngå vedlikeholdsavtale som gjelder
alle kirkeorgler i det nye fellesrådet fra 2020.
Behandling i fellesrådet sak 15/18 -28.08.18:
Kirkevergen tar kontakt med kirkekontoret i Lyngdal og Lindesnes for å undersøke hvem
de benytter og undersøker muligheter for å få utført årlig vedlikehold og stemming av
orglene i 2019. Nye Lyngdal kirkelige fellesråd vil inngå vedlikeholdsavtale som gjelder
alle kirkeorgler i det nye fellesrådet fra 2020.
Vedtak i fellesrådet sak 15/18 – 28.08.18:
Kirkevergen tar kontakt med kirkekontoret i Lyngdal og Lindesnes for å undersøke
hvem de benytter og undersøker muligheter for å få utført årlig vedlikehold og
stemming av orglene i 2019. Nye Lyngdal kirkelige fellesråd vil inngå vedlikeholdsavtale
som gjelder alle kirkeorgler i det nye fellesrådet fra 2020.

Sak nr.:
16/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
002

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Høringsuttalelse prostistruktur
Agder og Telemark bispedømmer sendte 17. august 2018 ut rapport fra
prostistrukturutvalget nedsatt av Bispedømmerådet. Bakgrunnen for arbeidet var
kommunereformens betydning for kirkelig inndeling.
I Vest-Agder får sammenslåing av Audnedal og Lyngdal kommuner direkte betydning for
prosti-inndelingen. Kommunene tilhører i dag henholdsvis Mandal og Lister prosti.
Utvalget foreslår at Audnedal overføres til Lister prosti, at Åseral overføres til Otredal
prosti og at Mandal og Lister prosti slås sammen til ett nytt Lister og Mandal prosti.
Høringsbrev og rapport fra prostistrukturutvalget er vedlagt i eget dokument.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister
prosti som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye
kommunen og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med
andre sammenlignbare menigheter, kommuneadministrasjon, turistkontor og andre
naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil da ha en hensiktsmessig størrelse,
både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men også samarbeid og samvirke
mellom menighetene, rådene og ansatte.
Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som
følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i
menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid.
Sammenlignbare menigheter som Kvås, Hægebostad og Eiken i Lister prosti har alle
bedre prestedekning og hyppigere gudstjenestefrekvens enn hva Konsmo og Grindheim
har i dag. Vi ønsker opp på samme nivå, og som følge av dette også øke stillingene til
kirkelige ansatte. Dette for å bidra til et sunt menighetsliv i vekst og utvikling.
Behandling i fellesrådet sak 16/18 -28.08.18:
Audnedal kirkelige fellesråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister
prosti som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye
kommunen og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med
andre sammenlignbare menigheter, kommuneadministrasjon, turistkontor og andre
naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil da ha en hensiktsmessig størrelse,
både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men også samarbeid og samvirke
mellom menighetene, rådene og ansatte.
Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som
følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i
menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid.
Sammenlignbare menigheter som Kvås, Hægebostad og Eiken i Lister prosti har alle

bedre prestedekning og hyppigere gudstjenestefrekvens enn hva Konsmo og Grindheim
har i dag. Vi ønsker opp på samme nivå, og som følge av dette også øke stillingene til
kirkelige ansatte. Dette for å bidra til et sunt menighetsliv i vekst og utvikling.
Audnedal kirkelige fellesråd vil sterkt anbefale Bispedømmerådet å vurdere
sammenslåing av prosti i andre deler av bispedømmet for å få en jevnere fordeling av
presteressursene mellom prostiene.
Vi foreslår at det nye prostiet får navnet Vestre Agder prosti.
Vedtak i fellesrådet sak 16/18 -28.08.18:
Audnedal kirkelige fellesråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister
prosti som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye
kommunen og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med
andre sammenlignbare menigheter, kommuneadministrasjon, turistkontor og andre
naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil da ha en hensiktsmessig størrelse,
både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men også samarbeid og samvirke
mellom menighetene, rådene og ansatte.
Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som
følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i
menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid.
Sammenlignbare menigheter som Kvås, Hægebostad og Eiken i Lister prosti har alle
bedre prestedekning og hyppigere gudstjenestefrekvens enn hva Konsmo og Grindheim
har i dag. Vi ønsker opp på samme nivå, og som følge av dette også øke stillingene til
kirkelige ansatte. Dette for å bidra til et sunt menighetsliv i vekst og utvikling.
Audnedal kirkelige fellesråd vil sterkt anbefale Bispedømmerådet å vurdere
sammenslåing av prosti i andre deler av bispedømmet for å få en jevnere fordeling av
presteressursene mellom prostiene.
Vi foreslår at det nye prostiet får navnet Vestre Agder prosti.

Sak nr.:
17/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
113

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Investeringsbudsjett
Vedlagt følger forslag til revidert investeringsbudsjett for AKF 2018 og
investeringsbudsjett for 2019.
Bakgrunnen for revideringen er blant annet manglende finansiering i opprinnelig
budsjett. Det er også lagt inn flere ulike poster med tilskudd fra menighetsråd. Dette er
hovedsakelig gaver som er mottatt og som skal bidra til å finansiere ulike prosjekt.
I tillegg er det lagt til midler i budsjettet jamfør vedtak 4/18 og 7/18 av 10.04.2018.
Forslag til investeringsbudsjett for 2018 og 2019 er vedlagt i eget dokument.
Behandling i fellesrådet sak 17/18 -28.08.18:
Forslaget ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.
Vedtak i fellesrådet sak 17/18 - 28.08.18:
Forslaget ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.

Sak nr.:
18/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
112

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Forslag til driftsbudsjett 2019
Viser til forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd i Den norske kirke:
«§ 4-1.Fremstilling av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen
Kirkelig fellesråd (…) skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om
bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt
forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden.»
og videre:
«§ 4-3.Årsbudsjettets innhold
Årsbudsjettet skal omfatte all den virksomhet rådet har ansvar for, jf. § 1-2. Årsbudsjettet
skal være realistisk. Det skal vedtas på grunnlag av de inntekter og utgifter som rådet
kan forvente i budsjettåret.
Årsbudsjettet skal stilles opp på en oversiktlig måte og i samsvar med oppstillingskrav i
forskriftens vedlegg 1A og 1B. Rådet avgjør selv hvordan ytterligere inndeling av
budsjettet skal skje. (…) Årsbudsjettet skal vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det
foregående budsjettår og det sist avlagte årsregnskap.»

I budsjettet for 2019 er det lagt opp til en økning i tilskuddet fra Audnedal kommune på
2,5%. Dette utgjør kr. 42 000,-. Dette for å ta høyde for lønns- og prisvekst.
Med utgangspunktet i budsjettet for 2018 er det i hovedsak utført følgende endringer:
Lønnssatsene er for den enkelte justert opp med 2,5 % fra året før. I tillegg er kostnader
til oppvarming i kirkene økt med 7 000 pr kirke fra 40 000 til 47 000 grunnet signaler
om økte strømpriser. Åpen kirke i Grindheim er økt med 10 000 fra 10 000 til 20 000
grunnet videreutvikling (for eksempel informasjonstavler) av attraksjonen Grindheim
kyrkje. Kostnader til sikring av kirkebyggene (brann og innbrudd) er økt med 4 000 pr
kirke fra kr 6 000 til 10 000 grunnet mer realistisk kostnader. I tillegg er kurs redusert
med 4 000 fra 10 000 til 6 000.
Forslag til budsjett for Audnedal kirkelige fellesråd 2019 er vedlagt i eget dokument.
Søknad om tilskudd til drift av Audnedal kirkelige fellesråd 2019 sendes Audnedal
kommune sammen med vedtatt driftsbudsjett, investeringsbudsjett, og handlingsplan.
Behandling i fellesrådet sak 18/18 -28.08.18:
Forslaget ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.
Vedtak i fellesrådet sak 18/18 -28.08.18:
Forslaget ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.

Sak nr.:
19/18

Møtedato:
28.08.

Arkiv:
110

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Handlingsplan med økonomiplan
Vedlagt følger forslag til handlingsplan med økonomiplan for 2018-2020.
Handlingsplanen beskriver den kirkelige virksomheten i Audnedal kommune. De ulike
tjenesteområdene er beskrevet ut fra dagens situasjon og synliggjør de behov vi har for å
ivareta tjenestetilbudet for innbyggerne, sikkerhet for ansatte, verne om de byggene vi
forvalter og utnytte områdene på best mulig måte i tiden fremover.
Økonomiplanen gjelder for årene 2018 og 2019. Investeringsplanen beskriver tiltak som
er nødvendige også etter dette.
Forslag til handlingsplan for Audnedal kirkelige fellesråd 2018 -2020 er vedlagt i eget
dokument.
Behandling i fellesrådet sak 19/18 -28.08.18:
Forslaget ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.
Vedtak i fellesrådet sak 19/18 -28.08.18:
Forslaget ble gjennomgått og vedtatt uten merknader.

