PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 9. juni kl. 18.00 møterom 3
Tilstede: Ingeborg Karine Haugenes, Gunnar Lindtveit, Jakob Einar Olimstad, Hanne
Brattekleiv, Kjetil Myren, Hilde T. Øverland, Simen Hommelsgård, Jorunn Myre
Ord for dagen ved Ingeborg Karine

Sak 25M/20

Godkjenning av innkalling og protokoll:
Feil overskrift på protokoll
En ekstra innstilling fra AU som går på nedbemanning av
kirkevergestillingen.
Sommerkonsert e.l for innsamling til piano
Brev til Normisjon om reduksjon av leie.
Med dette er innkalling og protokoll godkjent.

Gjennomgang av møter som har vært i tidsrommet fra 19.mai frem til dagens dato.
Opplesing av referater fra møtene som har vært.
Referat fra møte mellom AU og tillitsvalgte.
Brev fra Delta ved Anne Helene Baarøy.
Referat fra møte mellom fellesråd og kommune angående den økonomiske situasjonen.
(sendes ut i etterkant)
- noe uklart rundt kommunen sitt spørsmål om overtakelse av arbeidsoppgavene
- omformulere litt av referater, må komme frem at kommune ikke gir flere midler. Og at
hele rammetilskuddet for resten av året er betalt ut. Kommer til å gå tom for penger i
september.
Leser opp vedlegg til sak: kommentarer fra ansatte.

Sak 6F/20

Budsjett 2020
Vedta om foreliggende budsjett skal benyttes som utgangspunkt for
nedbemanning.
Vedlegg 1 – budsjett 2020

Kirkeverge forklarer ulike spørsmål rundt budsjett som blir fremlagt for 2020.
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Budsjett for 2020 er vedtatt.

Sak 7F/20

Referat fra drøftingsmøte
Det blir gjort en gjennomgang av referat fra drøftingsmøte mellom
fellesråd og tillitsvalgte 26.mai. Dette for å gi fellesrådet best mulig
grunnlag for å fatte en beslutning i saken.
Vedlegg 2 – referat drøftingsmøte

Ekstra: Orientering om utviklingen av den økonomiske prognosen for Vegårshei kirkelige
fellesråd.
Rettelse i denne saken: det blir ingen utgifter for fellesrådet ved AFP for kirkegårdsarbeider.
Koronapenger? Har fellesrådet rett på noe støtte i forbindelse med utbetalinger i forbindelse
med korona-krisen?

Sak 8F/20

Nedbemanning

Innstilling til sak 5F/20 om nedbemanning til møte i fellesrådet på Vegårshei 12. juni
2020.06.02
Bakgrunn
Vårt budsjett for 2020 og prognosen for 2021 angir et innsparingsbehov på kr. 240 000,- i
året, indeksregulering ikke medregnet. Innsparingene fra fellesrådets møte i februar på rundt
kr. 80 000,- er medregnet.
Vi forutsetter at underskuddene fra 2018 og til inneværende år blir dekket av kommunen. Det
dreier seg om kr. 73 051,- for 2018, kr.170 168,- for 2019 og i størrelsesorden kr. 183 000,for 2020.
Vi gjør også oppmerksom på at de ansattes oppsigelsestider innebærer at et vedtak nå i juni
først vil gi en konkret innsparingseffekt fra des.20/jan.21.
Arbeidsutvalget har foretatt en vurdering av stillingene for kirkegårdsarbeider, kirketjener,
organist og kirkeverge og laget en innsparingsplan på kr. 242 330,- som innebærer
nedbemanning av kirkegårdsarbeider/kirketjener på 30%, fra 100% stilling til 70%, samt en
nedbemanning av organist på 8%, fra 38% til 30% stilling.
Arbeidsutvalget vurderer kirkevergestillingen til allerede å være på minimum i forhold til
lovpålagte oppgaver og tjenester, KA anbefaler at denne stillingstypen bør våre på 100% selv
i små ettsogns fellesråd, og våre nabosogn Åmli og Gjerstad får midler til 80% for denne
stillingstypen pr. i dag.
De oppgavene som løses gjennom denne stillingen er så grunnleggende for virksomheten at
det eneste alternativet vi kan se ville være å måtte lønne en eventuelt nedbemannet stiling på
innsamlede midler fra menighetsbudsjettet.
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Se for øvrig vedlegget om kirkevergens arbeidsoppgaver.
Til de andre stillingene har arbeidsutvalget laget skisser som viser tidsberegning for de ulike
arbeidsoppgavene. Disse har vært drøftet i møte med tillitsvalgte 26. Mai, se referat. De har
også vært forelagt de ansatte.
Disse skissene viser at det er rom for en viss nedbemanning uten å komme under minstekravet
til bemanning på forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger.
Imidlertid vil denne nedbemanningen gå ut over kvaliteten på kirkegårdsarbeidet og
organistens arbeid med frivillige, herunder korarbeid. Det er likevel satt av tid til et kortere
stell av kirkegård og planlegging og gjennomføring av varierte samspillaktiviteter ved
gudstjenester.
Forslag til vedtak:
Kirkegårdsarbeiderstillingen reduseres fra 66,6% til 40% med en årlig innsparing på kr.
157 291,Kirketjenerstillingen reduseres fra 33,3% til 30% med en årlig innsparing på kr. 19 440,Organiststillingen reduseres fra 38% til 30%, med en årlig innsparing på kr. 65 604,Til sammen gir disse nedbemanningene en årlig innsparing på kr. 242 335,-.
Fellesrådet ber kirkevergen lage nye arbeidsinstrukser i henhold til vedlagte timelister.
Vedlegg 3 – timeutregning kirketjener/kirkegårdsarbeider
Vedlegg 4 – timeutregning organist
Vedlegg 5 – arbeidsoppgaver kirkeverge
Nedbemanning
Drøfte alle tre forslagene til nedbemanning i stillinger nå.
Kirkevergestillingen bør være på 100% etter anbefaling fra KA. Tilsvarende stilling er 70% +
10% sekretær i Gjerstad. Forslag å redusere kirkevergestillingen fra dagens 75% til 70%.
Tilbud om 5% stilling med arbeid med menighetsbladet og lønn fra MR: 32500kr.
J: Foreslå en annen prosentfordeling i forhold til nedbemanning? Vanskeligere å få tilbake
kirkelige oppgaver enn å seinere øke kirkevergen sin stilling.
G: Planlagt nedbemanning ift hvor mange timer som minst må brukes i de ulike stillingene.
IK: Ansiennitet er vanskelig å ta hensyn til her, vi må ta stilling til hvilke arbeidsoppgaver
som vi trenger som et minimum for å kunne opprettholde et tilbud.
G: Mulig å effektivisere kirkegårdsarbeidet.
J: Konsekvenser av å utsette saken?
G: Mindre godvilje fra kommunen og minus 20000 per mnd. Paragraf 16 - bispedømmet.
Mulig å opprette lån etter godkjenning fra bisperådet. G tipper. Aslak Wegge på saken.
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JE: Forutsetninger: Ønsker velvilje fra kommunen dersom vi gjennomfører dette. I tillegg,
når det kommer merknader på kirkegården - noen må gå ut og skjerme kirkegårdsarbeider.
J: Ønsker å legge inn forslag: bispedømmet. Innstilt på nedskjæringer, ja, men trenger å høre
fra bispedømmet først - føringer … osv. Vi må gi tilbakemelding til bispekontoret at vi trenger
tilbakemelding raskt. Deretter si ifra til kommunen at vi venter på svar som kan endre
situasjonen vår. Nytt møte om to uker? Bispedømmet eller kommunen kan ta opp lån.
G: fellesrådet har ikke mulighet til å ta opp lån.
IK: Vi trenger å kunne betale ut lønn.
K: Har kirketjener/graver full opptjening til pensjon?
IK: Ja, full opptjening, men får kanskje ikke alle poeng han kunne ha tjent opp.
G: Wegge har ikke gitt uttrykk for at vi bør utsette å fatte vedtak i dag. De har ikke penger til
oss. Kan opprette lån for oss. Sannsynligvis får vi det lånet av kommunen.
J: Ønsker mer håndfast svar fra bispedømmet før vi tar et valg. Formelt formulering av
forslag: “Fellesrådet tar den økonomiske situasjonen alvorlig og …
S: Dekke drift med lån? Ny utfordring på nyåret igjen med nye kutt.
K: Forslag til vedtak: vanskelig beslutning. Hvordan kutte - hvor mye? Drøfte alle
prosentandelene?
J: Stiller motforslag: “Fellesrådet er klar over at nedskjæringer i staben er nødvendig. Vi
ønsker at et vedtak utsettes i to uker for å avklare bispedømmets formelle tilbakemelding i
saken.” Én stemme for dette forslaget.
Det stemmes over følgende forslag til vedtak:
Kirkegårdsarbeiderstillingen reduseres fra 66,6% til 40% med en årlig innsparing på kr. 157
291,Kirketjenerstillingen reduseres fra 33,3% til 30% med en årlig innsparing på kr. 19 440,Organiststillingen reduseres fra 38% til 30%, med en årlig innsparing på kr. 65 604,Kirkevergestillingen reduseres ned fra 75% til 70% med en årlig innsparing på ca kr.
32.500,- i året.
De 5% av stillingen som blir nedbemannet fra fellesrådet, lønnes videre fra menighetsrådet;
da fortrinnsvis fra menighetsbladet.
Alle unntatt én stemme for dette forsalget. Vedtatt.

Sak 26M/20

Gudstjenester

14.06 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.
28.06 Gudstjeneste kl.11.00. Dåp.
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12.07 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til menighetsbladet.
26.07 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til Stiftelsen Skjærgårds.
09.08 Sommesangudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet.
30.08 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Søndagsskolen deltar. Utdeling
av 4-års bok. Offer til søndagsskolen.

Sak 27M/20

Leie av jordmor-bolig
Den gamle jordmor boligen, det lille røde huset ved Myraparken, kan
leies av kommunen for kr. 600 i mnd pluss strøm. Forslag om å starte
opp et prøveprosjekt i sommer med kafé her.
Komme til enighet om dag, tidspunkt og vaktfordeling.
Kaffe og vaffel servering - betale så mye man ønsker (donere, ikke kjøpe)
“Parktreff”
16.30 - 18.30 foreslått tidspunkt
Notere hvor mange oppmøtte

Sak 28/M20

Brev til Normisjon
Det legges frem et forslag til et brev som sendes til Normisjon, hvor
menighetsrådet ber om lette eller fritak på leien for Høgtun.
Brevet sendes til Normisjon

Sak 29M/20

Gave til brudepar og baby
Menighetsrådet gir kirkevergen oppgaven i å kjøpe en gave.

Kirkevergen tar kontakt med Guds menighet angående blomsterkontakter. En av dem må ha
hovedansvaret.
Avtale en samling med Hildeborg. Ringe til blomsterkontakter, og invitere de som er positive
på en fellessamling.
Ingeborg Karine tar kontakt med Hildeborg, Hilde ringer og inviterer folk til samlingen.
Jakob Einar hjelper Hilde med navn.
Sak 30M/20

Piano
“Sommerkveld i kirka” orgelkonsert med allsang, med noko attåt.
Med Andrea Maini.

Neste møte er tirsdag 25.august.
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