Rømskog sokn

Aurskog-Høland

Referat Kirkelig fellesnemnd 26. sept 2017 på Hemnes
Til stede: Rune Skansen, Elisabeth Rye, Randi Dalheim, Kari Pettersen, Tormod Tørnby, Liv Kind, Kåre
Østby, Hilde Bergsjø, Kay Granli, Runar Kasbo
Forfall: Arild Bergersen, Runo Lilleaasen, Liv Berg Krohn-Hansen
Kari ønsket velkommen og innledet møtet.

Innkalling, dagsorden og godkjenning av protokoll
Ingen merknader til innkalling, og protokoll fra 31.08.17 ble godkjent

Sak 08/17

Prosjektbudsjett

I henhold til sak 04/17 la kirkeverger og fellesnemndas leder fram et forslag til prosjektbudsjett til
behandling i fellesnemnda. Etter drøftinger i fellesnemnda ble budsjettet justert noe i forhold til
kostnader til prosjektledelse og faglige samlinger/kulturbygging for ansatte og frivillige.
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd fastsetter prosjektbudsjett for omstillingsprosessen og oversender budsjettet til
kommunal fellesnemnd v/rådmenn for behandling.
Konto
Prosjektledelse/innkjøp av konsulenttjeneste
Kontormateriell

Periode
01.01.18 - 31.12.19
01.09.17. - 31.12.19

Totalt
380000
10000

Informasjonsarbeid

01.09.17. - 31.12.19

75000

Møtegodtgjørelse/reiseutgifter
Faglige samlinger, kulturbygging, velferdstiltak
Kurs/opplæring

01.09.17. - 31.12.19
01.09.17. - 31.12.19
01.09.17. - 31.12.19

90000
150000
10000
715000

Totalt

Følgende ligger til grunn for prosjektbudsjettet:

Prosjektledelse/innkjøp av
konsulenttjeneste
Kontormateriell

Innleid konsulenttjeneste - anslått til 22 timer pr måned

Informasjonsarbeid

Annonser, utvidelse av menighetsblad/temanummer, trykking av
brosjyre ved kirkevalg
Fellesnemnd: Godtgjørelse til leder og folkevalgte. Beregnet 15
møter i perioden.
Partssammensatt utvalg: Godtgjørelse/reiseutgifter
Arbeid i faggrupper/temagrupper. 3 fellessamlinger for alle
ansatte i perioden. 1 samling pr år for alle menighetsråd.
Eventuell kursing fellesnemnd, prosjektledelse etc

Møtegodtgjørelse/reiseutgifter

Faglige samlinger,
kulturbygging, velferdstiltak
Kurs/opplæring

Sak 09/17

Dekning av materiell, telefon og porto

Prosjektbeskrivelse

I henhold til sak 03/17 la kirkeverger og fellesnemndas leder fram et forslag til prosjektbeskrivelse til
behandling i fellesnemnda.
Prosjektbeskrivelsen skal være det samlede styringsdokument for sammenslåingen. Den må være på
et overordnet nivå, samtidig som den skal ligge til grunn for alle aktiviteter i prosjektet.
Forslaget ble drøftet i møtet, og det ble gitt innspill som innarbeides i prosjektbeskrivelsen.
Vedtak:
Forslag til prosjektbeskrivelse godkjennes med endringene som det var enighet om i møtet.

Sak 10/17

Eventuelt

A. Det bør innarbeides et punkt om arbeidsutvalg i prosjektbeskrivelsen. Sammensetning, ansvar og
eventuelt beslutningsmyndighet bør fremkomme. Leder og kirkeverger legger fram et forslag på
dette til neste møte.
B. Det bør gjøres en vurdering i respektive fellesråd i forhold til om fellesnemnda skal gis formell
innstillingsmyndighet i fellesrådssaker som vil ha vesentlig betydning for det nye fellesrådet fra 2020.

Neste møte i kirkelig fellesnemnd er tirsdag 14. november kl 19.00 på Rømskog kommunehus

referent
Runar K

