MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD
ORGAN:
Protokoll fra møte 06.01.2016.
Fellesrådet Opprinnelig møte var satt til 16.12.2015. Møtet ble utsatt til 06.01.2016.
MØTEDATO
06.01.2016

SAKNR.

SAKSBEHANDLER
Mona Halsvik

Til stede:
Faste medlemmer:
Bjørn Sturød, Øyvind Berg Andersen, Harald Omnes, Helge Skippervold,
Andreas Grossmann og Bjørg T. Lundefaret.
Varamedlemmer deltok kun på første halvdel av møtet: Leif Raukleiv, Erna Kristin Hoksrud.
Tidligere leder Hans Olav Lahus deltok på første halvdel av møtet – til nytt styre var
konstituert, samt sak nr. FR/046/2015.
Prost Asgeir Sele deltok på møtet under sak nr. FR/046/2015.
Forfall:
Bjørn Halvor Kronborg, Rolf Petri Blaastad og Rune Lia.
Fra administrasjonen:
Mona Halsvik.

SAK FR/036/2015.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Etter klargjøring av noen detaljer vedr. dato / sak nr., ble innkalling og saksliste enstemmig
godtatt.

SAK FR/037/2015.
Valg av to personer til å undertegne protokollen fra dagens møte.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Helge Skippervold og Harald Omnes.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Protokoll frå FR møte 06.01.2016

Side 1

SAK FR/038/2015.
Godkjenning av referat fra møtet 28.10.2015.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Ikke aktuelt for nytt FR.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/039/2015
Konstituering av nytt FR for 2016.
SAKSFRAMSTILLING:
I hh. til Virksomhetsreglene § 1.3 skal lederen og nestlederen av Fellesrådet velges hvert år.
Det er kun faste medlemmer i Fellesrådet som kan velges. Valget skal foregå skriftlig.
Vervet som Fellesrådets leder er viktig, men har ingen spesiell avgjørelsesfullmakt.
Det er Fellesrådet samlet som gjør vedtak, og særstillinga til lederen blir bare aktuell når
dobbeltstemmen blir brukt ved likt stemmetall.
Lederen har likevel sterk innvirkning på arbeidet i fellesrådet i tråd med de oppgavene som
faller naturlig på lederen:






Innkalling til møte
Forslag til saksliste
Forberedelse av sakene
Møteleder
Oppfølging av vedtak

Vi må velge følgende verv:




Konstituere nytt fellesråd for den neste perioden 2016 – 2019.
Arbeidsmiljøutvalg. (AU)
Administrasjonsutvalg. (Adm U)

Leder og nestleder skal velges for et år av gangen.
Konstituering av Nome kirkelig FR – 2016 – 2019:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Bispedømmets representant
Kommunens representant
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Konstituering 2016

Varamedlemmer

Andreas Grossmann
Bjørg T. Lundefaret

Rune Lia
Hans Jørgensen
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Konstituering 2016
Leder av Fellesrådet (FR)
Nestleder av Fellesrådet (FR)
Leder av Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU)
Nestleder av Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU)
Medlem av Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU)
Leder av Fellesrådets Administrasjonsutvalg (AdmU)
Nestleder av Fellesrådets Administrasjonsutvalg (AdmU)
Arbeidsgiverrepresentant i Fellesrådets
Administrasjonsutvalg (AdmU)
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Kirkevergen ber med dette om at Fellesrådet konstituerer seg i dagens møte.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Konstituering 2016

Varamedlemmer

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Bjørn Sturød
Øyvind Andersen
Helge Skippervold
Harald Omnes

Bispedømmets representant
Kommunens representant

Andreas Grossmann
Bjørg T. Lundefaret

Erna K. Hoksrud
Leif Raukleiv
Rolf P. Blaastad
Bjørn Halvor
Kronborg
Rune Lia
Hans Jørgensen

Konstituering 2016
Leder av Fellesrådet (FR)
Nestleder av Fellesrådet (FR)
Leder av Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU)
Nestleder av Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU)
Medlem av Fellesrådets Arbeidsutvalg (AU)
Leder av Fellesrådets Administrasjonsutvalg (AdmU)
Nestleder av Fellesrådets Administrasjonsutvalg (AdmU)
Arbeidsgiverrepresentant i Fellesrådets
Administrasjonsutvalg (AdmU)

Bjørn Sturød
Øyvind Andersen
Bjørn Sturød
Øyvind Andersen
Harald Omnes
Bjørn Sturød
Helge Skippervold
Andreas Grossmann

FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/040/2015
Møteplan.
SAKSFRAMSTILLING:
Vi har i 2015 hatt fellesrådsmøter etter behov – totalt 6 møter inkl. dagens møte + AdmU
møter og intervju.
Nedenfor ser dere et forslag til møteplan for 2016.
Dersom det ikke er behov for møte – vil møtet avlyses.
Gå igjennom datoene og kom med tilbakemelding på FR – møte, i hh til arbeidsplaner osv.
Møtene bør ha fast møtested:
Rådhuset, Vrangfoss fra kl. 15.00 – 17.00.
Møtedag
Mandag 16.12.2015

Faste saker
Budsjett 2016.
Årsregnskap og Årsmelding

Budsjett 2017
Konstituering av nytt FR.

Merknader
Frist 10.01.2016
Frist 01.03.2015
April (Slutten)
Juni (Midten)
August (Slutten)
Oktober (Slutten)
Desember 2016 – Etter
kommunestyrets budsjett
vedtak.

AdmU møter og AU møter blir innkalt etter behov.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Møtene skal ha fast møtested på Rådhuset, Vrangfoss fra kl. 14.00 – 16.00.
Møtedag
Mandag 16.12.2015
ble utsatt til 06.01.2016
Onsdag 30.03.2016
Onsdag 27.04.2016
Onsdag 08.06.2016
Onsdag 31.08.2016
Onsdag 26.10.2016
Onsdag 14.12.2016

Faste saker
Budsjett 2016.

Merknader
Frist 10.01.2016

Årsregnskap og Årsmelding

Frist 01.03.2015
April (Slutten)
Juni (Midten)
August (Slutten)
Oktober (Slutten)
Desember 2016 – Etter
kommunestyrets budsjett
vedtak.

Budsjett 2017
Konstituering av nytt FR.

FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/041/2015
Utlysning av ledig fast stilling som organist / menighetsmusiker.
SAKSFRAMSTILLING:
Nome kirkelig fellesråd har følgende ledig stilling:
1. Organist / menighetsmusiker, fast stilling med tilknytning til Lunde og Flåbygd sokn.
80 - 100 % stilling.
Brita har sagt opp sin stilling som organist i Nome kirkelig FR..
Anne Vik er tilbudt midlertidig stilling ut juni 2016.
Med bakgrunn i kirkevalg og utskiftning av FR høsten 2015 ble det bestemt at stillingen lyses
ut i januar 2016, når nytt FR er på plass. Søknadsfrist settes til 1. februar 2016. Kirkevergen
håper da å ha ny fast organist i Lunde fra 01.07.2016. Egen plan for gjennomføring av
ansettelsesprosessen vil bli laget og kirkevergen håper å kunne tilsette ny organist i april
møtet.
Det er viktig at vi skriver i utlysningsteksten at det er ønskelig at den som blir tilsatt ønsker å
bo i menigheten. Se vedlegg.
Lunde og Flåbygd sokneråd vil uttale seg i møtet 14.12.2015 og kirkevergen vil legge fram
tilbakemeldingen direkte i møtet onsdag 16.12.2015.
(Saken ble dessverre ikke tatt opp i soknerådets sitt møte 25.11.2015.)
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:
Administrasjonen ber med dette om at Fellesrådet innstiller på følgende:
1. Det lyses ut en 80 % fast stilling som organist/menighetsmusiker i FR med arbeidssted
i Lunde og Flåbygd sokn, med mulighet for 100 % dersom ønskede aktiviteter blir
realisert.
2. Det innstilles på at kirkeverge i samarbeid med representant fra det nye AdmU og
tillitsvalgt gjennomfører intervju og innstiller på kandidater med mål å tilsette i
kirkelig fellesråd sitt møte i april.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/042/2015
HelseSmio – tilbud til de ansatte.
SAKSFRAMSTILLING:
Helsetilbud til ansatte har en rekke positive virkninger - fra økt trivsel og respekt til potensielt
økonomisk fruktbare effekter som økt produksjon eller redusert fravær. En frisk ansatt er en
produserende ansatt, og helsetjenester på jobben er bevist å stimulere arbeidslyst så vel som
arbeidsevne.
Nome kommune har avtale med HelseSmio i Lunde. Vi i kirkelig fellesråd får ikke benytte
oss av dette tilbudet gjennom kommunen, da vi er egen organisasjon med eget org.nr.
Kirkevergen foreslår at kirkelig fellesråd bør prioritere å bruke midler på helsetjenester og
tilby våre ansatte helsetilbud gjennom HelseSmio. Vi er i dag 11 ansatte i FR.
Kirkevergens forslag er at Nome kirkelig fellesråd tegner avtale med HelseSmio.
Kirkelig fellesråd samt HelseSmio finansierer kr. 50,- pr/mnd til kirkelig fellesråds ansatte
som tegner abonnement på HelseSmio i Lunde.
Ordinær pris er kr. 350,-. Ansatte i kirkelig fellesråd betaler kr. 250,- og
arbeidsgiver/HelseSmio betaler resten.
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:
Administrasjonen ber med dette om at Fellesrådet innstiller på følgende:
 Kirkevergen tegner avtale med HelseSmio og tilbyr alle ansatte finansiering med
kr. 50,- pr. mnd ved opprettelse av månedskort på HelseSmio.

FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/043/2015
Utvide eksisterende oppholdsrom inkl. carport og handicaptoalett v/ Holla kirke.
SAKSFRAMSTILLING:
Eksisterende bygning har i dag oppholdsrom for kirketjenere, et lite møterom samt toaletter.
Det er ønskelig å utvide i lengden, slik at vi får en carport til lastebil.
I tillegg ønsker vi å lage til et HC toalett i nærheten av kirken.
Målet er å få dette til – til Holla kirkes 150 års jubileum i 2017.
Kirkevergen har søkt Agder og Telemark bispedømmet ang. dette prosjektet og
administrasjonen trenger et vedtak på at dette skal utføres. Kirkevergen vil vinteren 2016
innhente pris på dette prosjektet slik at vi får det inn i investeringsbudsjettet i løpet av 2016 –
første halvdel av 2017.
Bygningen vil bli malt i samme brunfarge som eksisterende bygning samt ha samme takstein.
Utseendemessig vil bygningen bli lenger enn eksisterende bygning. Se egen tegning vedlagt.

Utvidelse av bygg planlegges her:

ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:
Administrasjonen ber om at FR vedtar utvidelse av oppholdsrom inkl. carport og
handicaptoalett v/ Holla kirke.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/044/2015
Lyssetting av Holla kirke.
SAKSFRAMSTILLING:
I 2017 feirer Holla kirke jubileum med sine 150 år. Det vil bli stor festivitas i Ulefoss dette
året der både Holla kirkeruiner og Romnes middelalderkirke med sine 800 år skal feires
sammen med Holla kirke sitt jubileum. I denne forbindelse ønsker kirkevergen å søke
Sparebankstiftelsen Holla og Lunde om midler til lyssetting av Holla kirke som en «gave» til
Ulefoss.
Torsdag 3. desember 2015 var sivilarkitekt Truls Corneliussen fra Søndergaard Rickfelt as på
befaring ved Holla kirke sammen med kirketjener Morten Karlsson. Søndergaard Rickfelt har
hatt oppdrag med å lyssette Notodden kirke, som ble gjort på en svært god måte.
Vi vil inngå samarbeid med Søndergaard Rickfelt as, der de står for lyssetting og våre
kirketjenere vil være behjelpelig med gravearbeid m.m.
Vi venter på rapport fra Søndergaard Rickfelt og kirkevergen vil søke Sparebankstiftelsen
Holla og Lunde, så fort kirkevergen mottar denne.
Målet er å få lyssatt Holla kirke innen kirkejubileum i 2017.
(Tidspunkt for kirkejubileum er uke 38 i 2017:
Søndag 17. september - søndag 24.september 2017)
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:
Administrasjonen ber om at FR vedtar lyssetting av Holla kirke.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Vedtas dersom den planlagte finansieringen er i orden.

FELLESRÅDETS VEDTAK:
FR vedtar lyssetting av Holla kirke dersom den planlagte finansieringen går i orden.
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SAK FR/045/2015
Budsjett 2016
SAKSFRAMSTILLING:
Drift:
Beregnet kontantoverføring fra Nome kommune er i 2016 satt til kr. 5.755.000,- inkl.
tjenesteyting med kr. 285.000,-.
Inntektene i form av festeavgiftene ansees å bli ca. kr. 550.000,- i 2016.
Andre variable inntekter på festeavgift, utleie av kirken m.m. er ikke tatt med her.
Kommunen har et stramt budsjett i årene som kommer og dette rammer også
Nome kirkelig fellesråd, da kontantoverføringen reduseres med kr. 300.000,- i forhold til
2015.
Dersom innstrammingen fortsetter framover bør fellesrådet vurdere muligheten for å øke
festeavgift til kr. 200,- pr grav pr. år. Da er vi på lik kostnad som nabokommunene i Midt –
Telemark, Bø og Sauherad.
Lønn og sosiale avgifter er den største utgiftsposten til FR. I tillegg kan jeg nevne følgende
store utgiftsposter:
•
Strøm
•
Forsikringer
•
Vedlikehold og drift av maskinpark
•
Vedlikehold av kirker og kirkegårder
Investering:
I 2016 får kirkelig fellesråd tildelt kr. 750.000,- til investeringsformål. Dette er en reduksjon
med kr. 250.000,- fra 2015. Vi overfører ca. kr. 740.000,- fra 2015 til 2016.
Dette kommer godt med nå, når vi skal i gang med både Helgen og Holla kirker våren 2016.
I Nome kommunes Økonomiplan for 2016 – 2019 er det satt av kr. 750 `til investering i 2016
og så 1 mill i årene som kommer til investeringer.
Alle investeringsprosjekt blir laget i samarbeid med revisor fortløpende.
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:
1. Administrasjonen ber om at vedlagte drift og investeringsbudsjett for 2016 vedtas.
2. Administrasjonen ber om at kirkevergen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer
innenfor lønn, driftsutgifter osv ved behov.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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SAK FR/046/2015
Informasjon om pågående personalsak.

U. off Off.l. § 13, jf. § 13.1.

SAKSFRAMSTILLING:
Tidligere FR leder Hans Olav Lahus og prost Asgeir Sele vil informere om pågående
personalsak.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
FELLESRÅDETS VEDTAK:
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SAK FR/047/2015
Eventuelt
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN:





Økonomi / regnskap pr. 02.12.2015 – til info – se eget vedlegg.
Orientering om den daglige driften – til info – se eget vedlegg.
Vedlikehold og prosjekter i Lunde – se eget vedlegg.
Vedlikehold og prosjekter i Ulefoss – se eget vedlegg.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Ingen merknader.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
SAK FR/048/2015.
Signatur – Protokoll fra dagens møte:

Ulefoss, 6. januar 2016.

…………………………………………
Helge Skippervold
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……………………………………
Harald Omnes
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