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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
Tid: onsdag 15. juni 2016 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Stein Inge Jærnes Nestleder 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Gro Justnæs Kiledal Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Kristina Woksmyr Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

Godkjent – enstemmig 
 
 

VM 11 /2016   MØTE MED SEKTOREN FOR BYGG OG ANLEGG 
 
VM 12 /2016   KOR PÅ KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE 
 
VM 13 /2016  STRØMMESTIFTELSEN ØNSKER STAND ETTER EN  

 
GUDSTJENESTE 

 
VM 14 /2016  BETALINGSLØSNING PÅ MOBIL 

 
 
Meldinger og referatsaker: 
 
Tor Vegge orienterte om arbeidet i orgelkomiteen. 
 
Sokneprest og daglig leder orienterte om endring i kapellanens arbeidssituasjon. 
Menighetsrådet vil følge opp dette med et brev til domprost og biskop. 
 
Menighetsrådsleder la fem forslag til svar på brev fra Narve Somdal angående 
parkeringsplass ved kirken. 
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VM 11 /2016   MØTE MED SEKTOREN FOR BYGG OG ANLEGG 
 

 MØTEBEHANDLING 
 
Sektorleder Arild Aas orienterte om planleggingsarbeidet for oppussingen som 
kommer etter at staben er flyttet ut i nye kontorer. Arbeidet er godt i gang.  
Det er viktig at alle får komme til ordet. 
 

Gudstjenesteutvalget kom med en sak til menighetsrådet vedrørende kirkerommet: 
Bakgrunn: 

1. Det opphøyde gulvet/«podiet» hvor nattverdsbordet står, tar en stor plass av 
rommet. Dette gjør at menigheten blir sittende langt bak, og vi mister dermed 
en god del plasser. Gudstjenesteutvalget (GU) har drøftet om det vil være 
tjenlig å gjøre det opphøyde gulvet mindre. 

2. Vi har mange kor i menigheten, med ulik stil og størrelse. GU har sammen 
med korledere, teknikere og stab drøftet ulike ordninger som kan gjøre det 
lettere å rigge seg til øvelse og medvirkning under gudstjenester. Vi har 
diskutert om hvorvidt det er mulig at korene står på en fast plass, og om kor-
trabulanter kan stå fast i kirkerommet. Det var enighet om at det er en fordel 
om korene kan ha en fast plass, men at dette må kunne avvikes ved spesielle 
anledninger 

 
Forslag: 

1. GU foreslår å kutte det opphøyde gulvet med 140 cm. Dette er en relativt liten 
endring som både muliggjør å innrede kirkerommet som nå, samtidig som det 
gir muligheter for en mer plassbesparende løsning  

2. GU foreslår at det kjøpes nye kortrabulanter som kan stå i kirkerommet også 
når de ikke brukes uten at det ødelegger estetikken i rommet. Det foreslås at 
de står inntil veggen inn til menighetssalen. De må være lette å flytte. Korenes 
primære plass vil væreoppe ved flygelet. GU foreslår også at det undersøkes 
om det finnes nettere lydutstyr slik at fremkomsten til alterpartiet blir enklere 
også når kor er med på gudstjenestene 

 
VEDTAK 
 

1. Det opphøyde gulvet kuttes med 140 cm. 
 

2. Menighetsrådet er positive til at det kjøpes nye kortrabulanter som kan stå i 
kirkerommet også når de ikke brukes. De skal inntil veggen inn til 
menighetssalen og må være lette å flytte. Korenes primære plass vil 
væreoppe ved flygelet. Konkret forslag på trabulanter og pris må fremlegges 
menighetsrådet før det gjøres innkjøp. 
 

3. Det undersøkes om det finnes nettere lydutstyr slik at fremkomsten til 
alterpartiet blir enklere også når kor er med på gudstjenestene. 
 

Enstemmig 
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VM 12 /2016   KOR PÅ KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE 
 
UTREDNING 
 
Staben opplever at konfirmasjonsgudstjenestene trenger et løft i forhold til sang. 
Det har vært engasjert solister som har vært med å bidra på en god måte, men 
menighetssangen er ikke slik vi ønsker og er vant til. 
Det er et ønske fra staben at Benedictus og SoulChildren/Teens bidrar på disse 
gudstjenestene.  Det er snakk om tre gudstjenester etter hverandre samme lørdag. 
En lørdag i mai og en i august. 
Kan menighetsrådet bevilge et beløp som vi kan betale korene for denne oppgaven? 
 
VEDTAK 
 
SoulTeens og Benedictus utfordres til å delta på konfirmasjonsdagene som vil si tre 
gudstjenester. I tillegg til et par egne sanger er hovedoppgaven å være forsangere til 
salmene. Menighetsrådet bevilger kr. 10 000,- per konfirmasjonsdag. 
 

Enstemmig 
 
 
VM 13 /2016  STRØMMESTIFTELSEN ØNSKER STAND ETTER EN  

GUDSTJENESTE 
 
UTREDNING 
 
E-post fra Strømmestiftelsen ved Gro Justnæs Kiledal: 
I september skal vi i Strømmestiftelsen ha jobbskaperkampanje her i byen igjen.  
Vi har mange ambassadører med på laget, og biskopen er en av dem. Jeg vet også 
at han har planer om å invitere menigheten til å være med i Jobbskaperdugnaden, 
for planleggingen er alt godt i gang. 
Jeg vet at vi i menigheten har satt opp ofring til Strømmestiftelsen en gang i år, og 
lurte på om vi kunne ta en av disse datoene og ha ofringen, samt om vi kunne få lov 
til å ha to minutters innlegg under kunngjøringene og en stand etter gudstjenesten 
hvor vil vil informere og verve Jobbskapere: 

11. september, 18. september, 25.september.  
Byen vil merke at Jobbskaperkampanjen er her. Det vil være rosa by- mange stunts 
og mye oppmerksomhet fra 8. september og ut måneden.  Så synlighet vil 
kampanjen få.  
Kjære fantastiske Vågsbygd menighet- er dere (vi) også med? 
 
VEDTAK 
 
Strømmestiftelsen får en av de to disponible ofringene i år. Den ofringen som var 
avsatt til Strømmestiftelsen har allerede vært. 
Strømmestiftelsen kan ha innlegg under kunngjøringene og en stand etter 
gudstjenesten hvor de informerer og kan verve Jobbskapere. 
Dato avgjøres i samarbeid med sokneprest. 
 

Enstemmig 
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VM 14 /2016  BETALINGSLØSNING PÅ MOBIL 
 
UTREDNING 
 
Det er den siste tiden kommet flere nye løsninger for betaling fra mobiltelefon. 
Noen er beregnet for «vennebetaling» , men det er nå også kommet egne løsninger 
beregnet for firmaer og organisasjoner. 
Dette har vært tema på to møter med daglig ledere, kirkevergens stab og 
kommunens regnskapstjeneste. På det første møtet var to representanter fra 
Sparebanken Sør og presentere sin løsning (Sping). På det andre møtet var det 
representanter fra Sparebank 1 SR-bank og presentere sin løsning (mCASH). 
 
Se også vedlagte eposter fra regnskapstjenesten og kirkevergens administrasjon. 
 
VEDTAK 
 
Menighetsrådet vil innføre både Vipps og mCASH. Vipps siden det har betydelig flere 
brukere enn andre tilbydere og mCASH siden det har flere funksjoner som vi trenger. 
VIPPS skal kun brukes til ofringer på søndager. Gro Justnæs Kiledal vil bistå 
avstemming av konto i DNB etter behov. Menighetsrådet vil evaluere ordningen om 
et halvt år.  
 

Enstemmig 
 
 
Vedlegg til sak 14/2016 
 
Fra: Bente S. Urdal  

Sendt: 10. juni 2016 09:26 
Til: Menighetene daglig leder - alle 

Kopi: Hans Erik Ruud; Jannicke Greipsland; Margareth Jærnes Mongstad; Anne Berit Egeland; Torgeir 
Wadseth 

Emne: Mobil betalingsløsning tilrådning fra kirkevergens administrasjon 

 

Hei 

 

Viser til daglig ledermøter hvor mobil betalingsløsning har vært diskutert. Nedenfor følger 

tilrådning fra kirkevergens administrasjon: 

 

 

Mobil betalingsløsning i menighetene 

 
1. Bakgrunn for saken 

Mobile betalingsløsninger benyttes i stadig større grad. Spesielt benytter ungdom 
dette, men andre aldersgrupper benytter også disse verktøyene. Dagens situasjon 
med ulike måter å håndtere brukerbetalinger, kollekt, medlemskontingent, gaver mv 
på, er ikke alltid like velfungerende. Det er derfor behov for å kunne tilby andre 
løsninger for å håndtere kontanter/innbetalinger til menighetene. I og med at mobile 
betalingsløsninger utvikles mer og mer og stadig flere tar dette i bruk, er det et ønske 
om at også menighetene kan tilby dette som betalingsløsning. 
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2. Vurderinger 

Kirkevergens kontor har initiert presentasjon av mobil betalingsløsning både fra 
menighetenes hovedbank (Sparebanken Sør) og fra SR Bank. Daglige ledere i 
menighetene, representanter fra regnskapstjenesten i kommunen samt kirkevergens 
administrasjon var til stede på presentasjonene. 
 
Vurderinger: 

 Krav om konto. VIPS krever at menighetene har konto i DnB. Sping er 
løsningen menighetenes hovedbankforbindelse (Sparebanken Sør) tilbyr, og 
alle menighetene har konto i denne banken. MCash tilbys av SR Bank. Denne 
løsningen krever ikke at menighetene oppretter konto i SR Bank, pengene går 
rett inn på menighetens konto i DnB. 

 Avstemming av konti for menigheten. Løsninger som medfører at pengene 
ikke går direkte inn på menighetens konto i Sparebanken Sør, medfører 
avstemming. Eksempelvis vil opprettelse av VIPS, med krav om konto i DnB 
medføre månedlig arbeid med avstemming av kontoer fra DnB mot kontoer i 
Sparebanken Sør. Kommunens regnskapstjenesten er klare på at de ikke er 
villige til å påta seg dette merarbeidet. Kirkevergens administrasjon har heller 
ikke ressurser til å påta seg dette. Dersom en velger en løsning som gir 
merarbeid knyttet til avstemming, må menigheten selv påta seg dette samt 
eventuelle kostnader knyttet til merarbeidet. Kommunens regnskapstjenesten 
er tydelig på at de anbefaler en løsning der pengene går direkte til 
menighetens konto i Sparebanken Sør. 

 Menighetens behov. Mobile betalingsløsninger er i kontinuerlig utvikling. 
Dette innebærer at det som p.t. kan synes som den minst utviklede løsningen, 
kan være betydelig bedre om noe tid. Noen løsninger er også gode på person 
til person betalinger, men mindre velutviklet for menighetsarbeid. Gjennomført 
presentasjon av løsninger har vist at både SR Bank og Sparebanken Sør 
vektlegger menigheters behov i betydelig grad ved utvikling av sine løsninger. 
SR Bank er p.t. kommet lengst i dette arbeidet. SR Bank tilbyr en løsning som 
kan benyttes både til kafedrift, forhåndssalg av billetter til konserter og 
forestillinger, offer/gaver, givertjeneste, basar/lotteri, innbetaling av 
medlemsavgifter. 

 Informasjon og opplæring. Innføring av mobile betalingsløsninger krever 
både informasjon og opplæring i menighetene. SR Bank tilbyr å bistå i 
opplæring, med informasjonsmateriell, og kontakttelefon for bistand ved 
problemer - i betydelig mer omfattende grad enn Sparebanken Sør. 

 En eller flere løsninger. I teorien kan det være ønskelig at menighetene kan 
tilby flere enn en mobil betalingsløsning. Ved bruk av flere løsninger hvor 
pengene ikke går direkte inn på konto i Sparebanken Sør, vil dette gi 
avstemmingsproblematikk jf ovenstående. I tillegg kommer at flere løsninger 
vil medføre dobbeltarbeid for daglig leder.  

 Samme løsning for alle menigheter. Valg av samme løsning gir fordeler 
knyttet til innføring, opplæring og oppfølging.  

 
3. Tilrådning 

På bakgrunn av at SR Bank tilbyr omfattende informasjon/opplæring, er mest 
velutviklet i forhold til menighetens behov og at pengene går direkte inn på 
menighetens konto i Sparebanken Sør tilrås at dette velges som mobil 
betalingsløsning. Videre tilrås at en velger samme løsning for alle menigheter. 
Vurdering av hvordan løsningen fungerer bør vurderes løpende. 
 
 

Mvh Bente Urdal 
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Økonomisjef 
Kristiansand Kirkelige Fellesråd 

 
 
Vedlegg 2.  
 
Fra: Robert Coward  

Sendt: 12. mai 2016 09:24 
Til: Bente S. Urdal 

Kopi: Reidun Bru Loland 

Emne: Regnskapstjenestens anbefaling vedr betalingsløsning 
I forbindelse med infoen fra Sparebanken Sør om deres mobil-betalingsløsning ble 

regnskapstjenesten bedt om en vurdering av dette i forhold til det regnskapsmessige. 

Vår anbefaling vil være å bruke en betalingsløsning som kan motta penger direkte inn på 

menighetens konto i Sparebanken Sør. Dette vil være en løsning som gir minst arbeid 

administrativt, både for daglig leder og regnskapstjenesten. 

Løsningen fra Sparebanken Sør (Sping) krever konto i Sparebanken Sør. Løsningen fra SR-

bank (mCash) er lagt opp slik at det er valgfritt hvilken bank/konto som er mottaker. Vi vil 

anbefale en betalingsløsning fra en bank som kan overføre pengene direkte til en konto i 

Sparebanken Sør.  

Vi vil derimot ikke anbefale betalingsløsninger der menigheten må opprette konto i andre 

banker. F.eks har DnB har en løsning kalt Vipps. Her må det opprettes konto i DnB. Å måtte 

forholde seg til flere banker/nettbanker vil gi mye ekstraarbeid for daglig leder. Vi vil heller 

ikke anbefale at det brukes flere mobil-betalingsløsninger fra forskjellige banker. Dette vil 

skape dobbelt vedlikeholdsarbeid for daglig leder. 

Regnskapstjenesten vil kunne være behjelpelig med bankavstemming dersom det velges 

løsning der pengene går til menighetens konto i Sparebanken Sør. Dersom det velges løsning 

der pengene går til konto i annen bank vil ikke regnskapstjenesten kunne bistå med 

bankavstemming og annen regnskapsmessig hjelp. Regnskapstjenesten har ikke kapasitet til å 

håndtere flere banker enn de to vi har i dag. 

Vi er dessverre i den situasjonen nå at bankene lager sine egne og forskjellige løsninger på 

smarttelefonbetaling. Vi som forbrukere skulle selvfølgelig ønske at bankene hadde 

samarbeidet og laget en felles løsning. Dersom bankene ikke gjør dette, så må vi forholde oss 

til mange forskjellige løsninger (forskjellige apper på smarttelefonen) i forhold til hvilke 

butikker vi er i, hvilke lag, foreninger, menigheter osv vi skal overføre penger til. Blir dette 

den endelige løsningen vil så vil imidlertid folk fort venne seg til det. 

Konklusjon: 

Regnskapstjenestens anbefaling: Siden det er Sparebanken Sør som er menighetenes 

hovedbankforbindelse er det naturlig å velge denne løsningen dersom pris og kvalitet ellers 

oppfyller menighetens krav. Men det viktigste er at det velges løsning der pengene går direkte 

til menighetens konto i Sparebanken Sør. 
Med vennlig hilsen 
Robert Coward 
Rådgiver, Regnskapstjenesten 
Kontor: +47 38 24 35 48 | Sentralbord +47 38 07 50 00 | postmottak@kristiansand.kommune.no | 
Besøksadresse: Rådhusgaten 18 
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