PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 19.mai kl. 18.00 møterom 3
Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haukenes, Torvild Selås, Hilde T.
Øverland, Hanne Brattekleiv, Gunnar Lindtveit, Jorunn Myre, Simen
Hommelsgård, tillitsvalgt Fagforbundet Kine Lorentzen, tillitsvalgt
Delta Anne Helene E. Baarøy.

Sak 18M/20

Godkjenning av innkalling og protokoll:
Godkjent uten merknader.

Sak 5F/20

Kutt i rammebevilgninger – den økonomiske veien videre
- Innsparingstiltak ble vedtatt i februar – dette er ikke tilstrekkelig
for å veie opp for kutt i rammebevilgning
- Menighetsrådsleder har sammen med nestleder hatt dialogmøter
med de ansatte for å drøfte situasjonen angående nedbemanning.
- Den økonomiske situasjonen som fellesrådet nå befinner seg i, lar
seg ikke løse uten kutt i lønnskostnadene.
- Vedta hvilke stillinger som må nedbemannes og hvor mye av hver
stilling som blir rammet.
Vedlegg: Regnskap 2019
Kostnad per ansatt for fellesrådet
Innsparingsvedtak fattet i februar 2020

Ordet blir gitt til alle som ønsker å komme med sine synspunkter:
T: Kontakt med bispedømmekontoret; her ble det presisert at man til enhver tid må følge
kirkeloven, og at man som fellesråd ikke kan gå konkurs. Tillitsvalgte må få anledning til å
være med i prosessen, og det er hensiktsmessig å involvere prosten i denne prosessen. Det er
mulig å gjøre nedskjæringer i nåværende stillinger, men dette må ikke gå ut over den
forordnede gudstjenesteplanen.
J: Fellesrådet må få et budsjett for 2020 som synliggjør underskuddet. Dette må vises til
kommunen for å synliggjøre at fellesrådet ikke kan driftes med så små midler
G: Fellesrådet bør bruke regnskapet fra 2019 som utgangspunkt. Forordnede gudstjenester er
aldri spikret i fjell, og kan endres med tiden.
Klokkerstillingen bør legges inn på fast basis i budsjettet. Dette bør ikke være en frivillig
stilling.
Dette er ikke en sak som bør tas opp igjen med kommunen på nåværende tidspunkt. Dette vil
bare dra ut prosessen og gi oss enda mindre tid til å eventuelt gjøre nedbemanninger på.
A.H: Synd at tillitsvalgte inn ble involvert tidligere i prosessen. De burde vært involvert
allerede til møtet om innsparinger i februar
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K: Det som er viktig er å se på konsekvensene av kutt. Se på hvilke oppgaver som kan kuttes,
og så redusere stillingene som disse oppgavene tilhører.

Forsalg til vedtak det stemmes over:
Fellesrådet ønsker ikke å vedta nedbemanning nå på bakgrunn av lovverk og offentlig
forvaltning av oppgaver som folkekirken har. Bispedømmekontoret har sagt nei til å
redusere antall gudstjenester. I tillegg har vi som fellesråd ansvar for å forvalte
gravferdsloven, og vi ser oss ikke i stand til å ta ansvar for arbeidsoppgavene blir
forsvarlig utført ved å redusere nåværende bemanning.
1 stemme for dette forslaget, 6 stemmer mot.
Kirkevergen lager et budsjett med realistiske tall. Arbeidsutvalget bestående av
Ingeborg Karine, Gunnar og Torvild utreder forslag om kutt og hvilke konsekvenser
dette får, og samtaler så med tillitsvalgte før dette legges frem for fellesrådet neste
møte.
6 stemmer for, 1 stemme mot.
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Brev, referater og orientering
- 15.april ble Maren Aastveit Songe ansatt som ungdomsarbeider i
vikariat for Lene
- Fylkeskommunen har kjøpt 25 m2 av fellesrådet i forbindelse med
bygging av gang- og sykkelsti på Molandsveien for kr. 6.000,-. (Se
vedlegg)
Ingen kommentarer.
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Gudstjenester
17.05
31.05
07.06
14.06
28.06
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Familiegudstjeneste kl.11.00. Drive-in.
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00. Pinse. Nattverd
Gudstjeneste kl. 11.00.
Gudstjeneste kl. 11.00
Gudstjeneste kl.11.00. Nattverd.

Smittevernplan
Forslag til smittevernplan for gudstjenester og kirkelig handlinger blir
lagt frem. Innspill og rettelser gis, før planen godkjennes.
Se vedlegg.
Den fremlagte planen blir vedtatt.
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Gjenåpning av kirka
Første gudstjeneste i Vegårshei kirke blir 31.mai. Deretter blir det

oppsatte planen over gudstjenester fulgt. Maks antall på gudstjenester
er 50.
Alternativer for hvordan gudstjenester skal bli holdt frem til 15.juni:
1. En gudstjeneste den dørene lukkes når det er kommet 50 personer
2. To eller flere kortere gudstjenester etter hverandre, med nedvask
mellom.

Vedta hvordan dette skal praktiseres.
Alternativ 1 vedtas med 6 stemmer.
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Offer
Avgjøre om opprinnelig plan om offerformål skal beholdes eller om det
skal utarbeides en ny plan.
Vedtak: Lista med offerformål beholdes slik den er.
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Misjonsavtale
Signere misjonsavtalen med NMS.

Neste møte er satt til tirsdag 9.juni kl. 18.00 på kommunehuset.
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