Rømskog sokn

Aurskog-Høland

Referat Kirkelig fellesnemnd 31. august 2017 på Bjørkelangen
Til stede: Arild Bergersen, Rune Skansen, Elisabeth Rye, Liv Berg Krohn-Hansen, Randi Dalheim, Kari
Pettersen, Runo Lilleaasen, Kay Granli, Runar Kasbo
Forfall: Tormod Tørnby
Kay ønsket velkommen og innledet møtet.
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Konstituering

Kirkelig fellesnemnd konstituerte seg med Kari Pettersen som leder og Aril Bergersen som nestleder.
Etter konstitusjon og separate valg i fellesrådene ser kirkelig fellesnemnd slik ut:
Leder: Kari Pettersen
Nestleder: Arild Bergersen
Medlem: Elisabeth Rye
Medlem: Tormod Tørnby
Kommunal representant: Rune Skansen
Kommunal representant: Randi Dalheim
Geistlig representant: Liv Berg Krohn-Hansen
Geistlig representant: Runo Lilleaasen
Varamedlem: Liv Kind
Varamedlem: Kåre Østby
Varamedlem: Hilde Bergsjø
Kirkevergene har møte- og talerett, og tar seg av sekretærfunksjonen.

Kirkelig fellesnemnd vil innkalle varamedlemmer til alle møter, og varamedlemmer gis anledning til å
delta på møtene selv om det ikke meldes forfall fra ordinære medlemmer i nemnda.
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Prosjektleder

Kirkelig fellesnemnd ser behov for en prosjektleder som kan lede arbeidet med sammenslåingen. Vi
ser det som verdifullt at prosjektleder er noen som kjenner - og er kjent i - organisasjonene.

Kirkevergen i Aurskog-Høland har varslet sitt fellesråd om at han vil gå av med pensjon våren 2018.
Kirkelig fellesnemnd ønsker da å utfordre Kay Granli på å være prosjektleder for fellesrådenes
sammenslåingsprosses frem til 31.12.2019. Om mulig ønsker vi at Kay kan frikjøpes til
sammenslåingsarbeidet allerede fra 1. januar 2018 i en del av kirkevergestillingen.
Størrelse på prosjektleder-stillingen vil kirkelig fellesnemnd drøfte i forbindelse med sitt
budsjettarbeid i neste møte.
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Prosjektbeskrivelse

KA's veileder til sammenslåing av fellesråd anbefaler at det lages en prosjektbeskrivelse som blir det
samlende styringsdokument for sammenslåingen. Prosjektbeskrivelsen må være på et overordnet
nivå, og skal ligge til grunn for alle aktiviteter fra prosjektets start til den endelige gjennomføringen,
og den vil også være et viktig grunnlag for å søke kommunene om økonomisk bistand.
Kirkelig fellesnemnd ber kirkeverger og leder om å utarbeide forslag til prosjektbeskrivelse til neste
møte.
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Økonomi og budsjett for kirkelig fellesnemnd

Kirkevergene har gjort ledelsen i respektive kommuner oppmerksomme på at utgifter til
sammenslåing av kirkelige fellesråd skal dekkes innenfor departementets støtte til dekning av
kommunenes engangskostnader i reformen. (Pkt 4.4.9 i kommunenes veileder for sammenslåing
Formelle rammer i byggingen av nye kommuner)
Kirkelig fellesnemnd bør så tidlig som mulig melde inn sine behov for ressurser til
sammenslåingsarbeidet til kommunal fellesnemnd.
Kirkelig fellesnemnd vil blant annet be om midler til:






prosjektledelse
informasjonsarbeid, innad og utad
samle medlemmer i menighetsråd og fellesråd, godtgjørelse for reiser og møter
samle de ansatte, faglig og sosialt
frikjøp av ansatte/tillitsvalgte

Kirkelig fellesnemnd ber kirkeverger og leder arbeide fram et budsjettforslag som kan behandles på
neste møte.
I forhold til bokføring for kirkelig fellesnemnd ønsker vi at det føres som et prosjekt innunder
Aurskog-Hølands fellesråd av økonomiavdelingen i Aurskog-Høland kommune. De skal også føre
regnskap for kommunal fellesnemnd.
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Felles partssammensatt utvalg

Kirkelig fellesnemnd ønsker å etablere partssammensatt utvalg. Kirkeloven og Hovedavtalen legger
noen føringer for partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalg. Fellesnemnda vil komme tilbake til
endelig mandat, men går inn for at sammensetning av utvalget følger kirkelovens §35 om at flertallet
skal bestå av representanter for fellesrådene (arbeidsgiver).
Kirkelig fellesnemnd går inn for å etablere felles partssammensatt utvalg med tre representanter fra
fellesnemnda og to arbeidstaker-representanter (en fra hvert fellesrådsområde).
Som representanter fra kirkelig fellesnemnd velges:

Kay Granli
Runar Kasbo
Kari Pettersen
Vara: Arild Bergersen

Arbeidstakerene bes om å velge en ansatt-representant fra hvert fellesrådsområde til utvalget.
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Møteplass menighetsråd/ansatte søndag 17. september

I oppstartsmøtet ble det foreslått å arrangere en felles "møteplass" for ansatte og menighetsråd i de
to kommunene. Arrangementet er satt til søndag 17. september på Rømskog Spa. Ansatte og
menighetsråd i de to kommunene er blitt invitert til varm lunsj på Rømskog Spa kl 14, med en
påfølgende samling. Kirkevergen i Rømskog har ansvar for arrangementet, og det ble gitt noen
innspill på innhold i samlingen, men hovedformålet er at ansatte og frivillige kan treffes på tvers av
kommunegrenser og være involvert i sammenslåingsprosessen allerede fra start.
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Eventuelt

A. Fellesrådet i Aurskog-Høland skal utover høsten starte arbeid med ansettelse av ny kirkeverge.
Fellesnemnda ser det som en fordel at det holdes tett dialog mellom fellesråd og fellesnemnd i
denne saken. Dette både i forhold til hvilken rolle en ny kirkeverge skal ha de kommende to år fram
til sammenslåingen, og hvorvidt det kan siktes inn på at en ny kirkeverge blir kirkeverge for det nye
fellesrådet fra 2020.
B. Møteplan for kirkelig fellesnemnd:

26. sept kl 16.00 i Søndre Høland
14. nov kl 19.00 på Rømskog kommunehus

referent
Runar K

