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Kjell Øina, Emma Kristine Leesland, Solfrid Amundsen, Ingelin Vidnes, Sigrid Triffitt( 1. vara), 
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Møte 
Iveland kommunehus, kantina 
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Åpning v/ Fredrik 
 
 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 Sak 58/21  MF           Referatsaker 
 
Sak 59/21M                Evaluering av gudstjenester   
 
Sak 60/21 M               Gudstjenesteplan høst 
     
Sak 61/21 M               Ny kirkestue  
 
Sak 62/21 M               Høring ny kirkeordning          
 
Sak 63/21 MF             Eventuelt  
        
        
 
                                             
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
 
Iveland, 12.10.21 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 
 
 
 



Sak 58/21  MF           Referatsaker 
Referat fra AU lønnsoppgjør 
 
Sak 59/21M                Evaluering av gudstjenester   
26.09 Gudstjeneste 4 års bok – høsttakkefest, samling for 4 åringene 
10.10 gudstjeneste 
09.10 konsert v/ Laila Thortveit 
 
Sak 60/21 M               Gudstjenesteplan høst 
21.10 Samling 5 åringer kl 17.30. Kirkekino  
24.10 Gudstjeneste 5 års bok – Kirkekaffe 
28.10 H.N.Hauge forestilling v/ Ivar Skippervold + Kristin og Tina  
06.11 Åpen kirke kl 17-19 v/ Diakoniutvalget 
07.11 Gudstjeneste med minning av de som har gått bort. Invitasjon til pårørende 
10.11 Menighetsfest og årsmøte – videre planlegging 
 
Offer til TV-aksjonen: offer 10.10 ble tatt inn til menighetsarbeid. Skal offer 24.10 gå til TV-
aksjonen eller ønsker menighetsrådet andre løsninger? Aksjonen i år går til PLAN og 
bekjempelse av barne-ekteskap. 
 
     
Sak 61/21 M               Ny kirkestue  
Behovsanalyse for bygningsgruppa for ny Kirkestue og Rapport fra utvalget som har jobbet 
med kjøle- og syningsrom blir lagt fram for kommunestyret igjen 20. oktober (dagmøte), noe 
som betyr at vi vil vite hva de vedtok før vårt møte om kvelden.  
Innstilling fra rådmann stort sett som sist. Det ble sendt brev til alle politikerne med mer info 
hvor vi skisserte situasjonen slik vi ser den, og hvor vi ba dem vurdere denne saken i 
forbindelse med menighetens andre behov. Det er viktig å fortsette å informere og debattere 
med våre politikere  
 
Rådmannens innstilling:  
1. Sanitæranlegget i eksisterende «bårehus» opprustes.  
2. Kostnadene, estimert til kr. 600.000, innarbeides i budsjettet for 2022.  
3. De andre behovene som det er gjort rede for i vedlagte rapporter søkes løst gjennom eksisterende, tilgjengelige 
lokaler og ordninger 
 
Vedtak fra utvalgene: 
 
Tjenesteutvalg 06.10 
1. Sanitæranlegget i eksisterende «bårehus» opprustes. 2. Kostnadene, estimert til kr. 600.000, innarbeides i 
budsjettet for 2022. 3. De andre behovene som det er gjort rede for i vedlagte rapporter søkes løst gjennom 
eksisterende, tilgjengelige lokaler og ordninger. 4. Tjenesteutvalget ønsker å låse av 600000,- fra Rådmannens 
forslag til toalettanlegg, inntil skolestrukturen er behandlet. Videre ønsker tjenesteutvalget at rådmannen utreder 
ønsker/muligheter og en eventuell kostnad med forskjellige alternativer, i samarbeid med kirka.  
 
Formannskapet 12.10 
1. Sanitæranlegget i eksisterende «bårehus» opprustes.  
2. Kostnadene, estimert til kr. 600.000, innarbeides i budsjettet for 2022.  
3. De andre behovene som det er gjort rede for i vedlagte rapporter søkes løst gjennom eksisterende, tilgjengelige 
lokaler og ordninger.  
4. Iverksettelse av tiltak skal ikke skje før endeling skolestruktur er vedtatt og en har sett helhetlig på bruken av 
kommunens eksisterende, tilgjengelige lokaler. 
 
 



Sak 62/21 M             Økonomi  
  
Trosopplæring: 
Gjennomgang av regnskap viser at vi nesten ikke har brukt noe av årets budsjett til 
trosopplæring. Trosopplærer har hatt permisjon fram til 01.08 og deretter en 
sykdomsperiode. 
Fredrik og Adina har tatt hånd om trosopplæringen så langt. Det bør vurderes om noe av 
kirkevergens arbeidstid skal dekkes inn av trosopplæringsmidler da dette går ut over hennes 
ordinære arbeid.  
Det er ønskelig med innkjøp av en liten mobil projektor og lydavspiller 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd disponerer ubenyttede trosopplæringsmidler.  
Det søkes om kr 25.000,-  til gjennomføring av forsøk med konfirmantleir sammen med 
Vennesla 
 
Tariffoppgjøret 2021 er i havn.  Årslønnsvekst 2020-2021: 2,8 % Overheng til 2022: 1,14 %  
AU behandler lønnsoppgjør  
    
Sak 63/21 M               Høring ny kirkeordning    
Vi jobber med saken       
 
Sak 64/21 MF             Eventuelt  
 
 
 

 
 
 
 
     
 
  


