Rømskog sokn

Aurskog-Høland

Referat Kirkelig fellesnemnd 14. 11. 2017 på Rømskog kommunehus
Til stede: Rune Skansen, Elisabeth Rye, Arild Bergersen, Randi Dalheim, Kari Pettersen, Tormod
Tørnby, Kay Granli, Runar Kasbo
Forfall: 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 26.09.17 ble godkjent
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Arbeidsutvalg

Saksorientering
På forrige møte var det enighet om at det bør innarbeides et punkt om arbeidsutvalg i
prosjektbeskrivelsen. Kirkelig fellesnemnd har tidligere gitt fellesnemndas leder og kirkevergene i
oppdrag å forberede saker, og det er naturlig at dette formaliseres i et arbeidsutvalg.
Arbeidsutvalget bør gis myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell art, samt at
arbeidsutvalget innstiller til saker til kirkelig fellesnemnd i samarbeid med prosjektleder.
Det er naturlig at punkt om arbeidsutvalg nevnes under temaet "prosjektledelse".
Vedtak:
Følgende avsnitt implementeres i kirkelig fellesnemnds prosjektbeskrivelse under punkt
"Prosjektledelse":
Prosjektleder har støtte i arbeidsutvalget som har følgende sammensetning:
Prosjektleder
Leder i Kirkelig fellesnemnd
Kirkevergene i de to fellesrådsområdene
Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell art
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Saksorientering
Kirkelige fellesnemnds prosjektbudsjett (sak 08/17) ble oversendt kommunal fellesnemnd for
behandling. Prosjektbudsjettet ble behandlet i kommunal fellesnemnd 19. oktober med vedtak om at
det bevilges kr 400.000,- til sammenslåingen av kirkelige fellesråd. (200.000,- i 2018 og 200.000,- i
2019)
Vurderingen i saksframlegget var som følgende:
Kirkelig fellesnemnd ber om kr 715.000 til sitt arbeid, mens vi foreslår kr 400.000. Dette
forslaget bygger på en forholdsmessig vurdering av omfanget av arbeidsoppgaver som skal
løses i kommunesammenslåingen og sammenslåingen av Rømskog sokn og Aurskog-Høland fellesråd

Behandling
Kirkelig fellesnemnd stiller seg undrende til at kommunenes administrasjon har gjort en slik vurdering
av omfanget av kirkelig fellesnemnds arbeidsoppgaver uten å være i dialog med kirkeverger eller
kirkelig fellesnemnd. Det er heller ikke budsjettert noen midler for 2017, selv om vårt arbeid startet
på sensommeren.
Vi mener at vi har et realistisk og nøkternt budsjettforslag, og ønsker at vårt prosjektbudsjett
behandles på nytt i kommunal fellesnemnd. Til denne behandlingen bør også underlagsmaterialet for
vårt budsjett gjøres kjent for politikerne.
Vi ser det også som en fordel om vårt prosjektbudsjett for sammenslåing av fellesrådsområdene blir
synliggjort i kommunal fellesnemnds driftsbudsjett.
Kay har utarbeidet et tilsvar til kommunal fellesnemnd, og denne orienteringen ble drøftet i møtet.

Vedtak
Kirkelig fellesnemnd ber om at kommunenes fellesnemnd tar opp vårt prosjektbudsjett til ny
vurdering og justerer budsjettsummen for sammenslåing av de to kirkelige fellesråd i våre kommuner
til kr. 715.000 fordelt på 2017, 2018 og 2019 slik vårt oppsett i denne orienteringen viser, og at
summen blir synligjort i fellesnemndas driftsbudsjett.
På bakgrunn av momenter som kom fram i møtet bes arbeidsutvalget om å utforme en orientering
på vegne av kirkelig fellesnemnd og oversende vårt opprinnelige budsjett med ramme på kr
715.000,- til ny behandling.

Sak 13/17

Eventuelt

A. Fase 2 i prosjektet bør igangsettes. Det handler om kartlegging av eksisterende
virksomheter. Kirkevergene får i oppdrag å sammenstille data til vårt neste møte. Det tas
utgangspunkt i KA’s veileder.
B. Ansettelsesprosessen for ny kirkeverge i Aurskog-Høland er i gang. Søknadsfrist er 21.
nov og det tas sikte på at intervju av kandidater kan skje tirsdag 28. nov fra kl 17. Blir det
mange kandidater må også onsdag 29.11 brukes til intervjuer.
Kirkelig fellesnemnd skal være med og innstille på ny kirkeverge, og nemndas faste
medlemmer bør derfor delta på intervjuene. Om intervjuene kan avsluttes tirsdag 28.
nov tas det sikte på at kirkelig fellesnemnd har et kort møte i etterkant og vedtar sin
innstilling. Innkalling med søkerliste oversendes fellesnemndas faste medlemmer etter at
søknadsfrist er ute.

Neste ordinære møte i kirkelig fellesnemnd blir tirsdag 23. januar kl 18.30 på Asphaug,
Løken.

referent
Runar K

