MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD
ORGAN:
Protokoll fra FR møte 14.06.2017
Fellesrådet
MØTEDATO SAKNR.
SAKSBEHANDLER
14.06.2017
FR/014/2017 Mona Halsvik
FR/015/2017
FR/016/2017
Tilstede:
Bjørn Sturød, Øyvind Berg Andersen, Helge Skippervold, Harald Omnes og Hans Jørgensen.
Forfall:
Andreas Grossmann (Vara Rune Rasmussen kunne dessverre ikke møte)
Bjørg Tveito Lundefaret (Hans Jørgensen møtte til møtet).
Fra administrasjonen:
Mona Halsvik

SAK FR/014/2017.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK FR/015/2017.
Valg av to personer til å undertegne protokollen fra dagens møte.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Øyvind Berg Andersen og Helge Skippervold.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Fellesrådets behandling ble godkjent.

SAK FR/016/2017.
Godkjenning av referat fra møtet 15.03.2017 samt vedtak pr. tlf. vedr. utlysing av organiststilling.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Referatet fra møtet 14.12.2016 og vedtak pr. tlf. vedr. organiststilling ble godkjent.
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MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD
ORGAN:
Permisjonssøknad
U. off.
Fellesrådet
MØTEDATO
SAKNR.
SAKSBEHANDLER
14.06.2017
FR/017/2017
Mona Halsvik
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MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD
ORGAN:
Overføring av kirkelige eiendommer fra Nome kommune til
Fellesrådet
Nome kirkelig fellesråd
MØTEDATO
14.06.2017

SAKNR.
FR/018/2017

SAKSBEHANDLER
Mona Halsvik

SAK FR/018/2017
Overføring av kirkelige eiendommer frå Nome kommune kommune til
Nome kirkelig fellesråd.
SAKSFRAMSTILLING:
I hh til Kirkeloven § 17, 3. ledd og Gravferdsloven § 1, 3. ledd er kirker og kirkegårder soknets eiendom.
I Rundskriv V-6/2002 B fra Kulturdepartementet «Overføring av kirkelige eiendommer fra kommunene
til kirkelig fellesråd» ble det oppfordret å foreta en opprydding og avklaring når det gjelder kirkelige
eiendommer. Dette er dessverre ikke blitt gjort i Nome kommune tidligere, derfor kommer saken opp nå.
Dette har ingen betydning i forhold til kommunens økonomiske ansvar, jfr. Kirkelovens § 15.
Kirkevergen har hatt samtale med Rådmann Bjørn Andersen ang. denne saken.
Vi har kommet fram til at jeg lager et forslag til en avtale (basert på forslaget i vedlagte Rundskriv),
forslag til brev til tinglysningsmyndighetene samt at saken må opp i kommunestyret etter vedtak fra
kirkelig fellesråd.
I hh til Dokumentavgiftloven § 3 skal det ikke betales dokumentavgift ved overdragelsen.
Tinglysningsgebyret må betales.
Vedlagt følger kopi av Rundskrivet, forslag til avtale mellom Nome kommune og kirkelig fellesråd samt
forslag til brev til tinglysningsmyndighetene.

KIRKEVERGENS INNSTILLING:
 Kirkevergen ber kirkelig fellesråd vedta overføring av kirkelig eiendommer fra Nome kommune til
Nome kirkelig fellesråd.
 Kirkevergen ber Rådmann Bjørn Andersen sørge for at saken blir tatt i opp i kommunestyret.
 Kirkevergen, sammen med Rådmann Bjørn Andersen, skriver under avtaledokumentet etter
godkjenning i kommunestyret, sender avtale og følgebrev til tinglysingsmyndighetene og får overført
de kirkelige eiendommene til Nome kirkelig fellesråd, på vegne av soknene.

FELLESRÅDETS VEDTAK:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD
ORGAN:
Åpne kirker
Fellesrådet
MØTEDATO
SAKNR.
SAKSBEHANDLER
14.06.2017
FR/019/2017
Mona Halsvik

SAK FR/019/2017
Åpne kirker
SAKSFRAMSTILLING:
Prost Asgeir Sele har kommet med ønske om å holde Lunde og Holla kirker åpne på dagtid, når
kirketjener er på jobb.
Saken vil bli ettersendt.

FELLESRÅDETS BEHANDLING:
 Kirkelig fellesråd ber kirkevergen foreta en risikovurdering og ta kontakt med
forsikringsselskapet med forespørsel hvordan forsikringsselskapet stiller seg til åpne kirker og
hvilke tiltak som må gjøres for å sikre verdier.
 Kirkevergen sender saken ut på høring til Lunde og Flåbygd sokneråd og Holla og Helgen
menighetsråd.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Fellesrådets behandling ble godkjent.
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MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD
ORGAN:
Eventuelt og signaturer
Fellesrådet
MØTEDATO SAKNR.
SAKSBEHANDLER
14.06.2017
FR/020/2017 Mona Halsvik
FR/021/2017

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN:


Runde rundt bordet
-








Fredheim skal bygges ut. Bygget blir modernisert og det vil bli gjort tilgjengelig med
handicapinngang/toalett.
Nome kommune har ikke kommet med forslag om å redusere kontantoverføringen til kirkelig fellesråd i
2017.
Rune Rasmussen og Mona Halsvik har hatt møte med ungdomsrådgiver Lars Ivar Bratsberg fra Agder og
Telemark bispedømme vedr. ungdomsarbeid i Lunde og Flåbygd menighet. Bispedømmet ønsker at
Lunde og Flåbygd menighet skal være med i et prosjekt over 2 år, der ungdomsarbeid i Lunde står i fokus.
Dette skal være et samarbeid mellom menigheten og bispedømmet. Vi får mer detaljer i august.
Holla og Helgen sokneråd har skrevet under avtale om konfirmantsamarbeid.
Kirkevergen sender originalen til i Seljord, med kopi til arkivet.

Leder informerer
Økonomi/regnskap (se regnskap mot budsjett – vedlegg)
Orientering om den daglige driften. (Se vedlegg), pr.
Minner menighetsrådene på avtale med «Ønsket og Elsket». Frist i august.
Romnes middelalderkirke, lyssetting. Fikk ingen midler. Utsettes til 2018.
Det er behov for traktor i Lunde. Vi ser om vi kan få det til i 2017, evt. 2018.

SAK FR/020/2017
Eventuelt
Ny traktor i Lunde.
Det er ønskelig med ny traktor i Lunde, da den gamle traktoren der ikke fungerer lenger.
FELLESRÅDETS BEHANDLING:
Nome kirkelig fellesråd ønsker å kjøpe ny traktor med en kostnad på inntil kr. 300.000,-.
Kirkelig fellesråd ber kirketjenerne i Lunde om å sjekke priser på den type traktor de ønsker og i samarbeid
med kirkevergen kjøpe traktor. Dersom prisen er på over kr. 300.000,- må saken opp igjen i kirkelig
fellesråd.
FR innstiller på at det kjøpes inn traktor ved bruk av ubundet investeringsfond.
FELLESRÅDETS VEDTAK:
Fellesrådets behandling og innstilling godkjennes.
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