Rømskog sokn

Aurskog-Høland

Referat Kirkelig fellesnemnd 23. 01. 2018 på Asphaug, Løken
Til stede: Rune Skansen, Arild Bergersen, Randi Dalheim, Tormod Tørnby, Runo Lilleaasen, Liv Berg
Krohn-Hansen, Kåre Østby, Liv Kind, Kay Granli, Runar Kasbo
Forfall: Elisabeth Rye, Kari Pettersen
Arild ønsket velkommen og innledet møtet.

Innkalling, dagsorden og godkjenning av protokoll
Ingen merknader til innkalling, og protokoll fra 14.11.17 ble godkjent

Sak 01/18

Igangsettelse av fase 2 i prosjektet

Saksorientering
Fase 2 handler om kartlegging av eksisterende virksomhet, og se hvilke føringer den eksisterende
virksomheten legger for framtidig virksomhet.
Kirkevergene har sammenstilt et kartleggingsskjema som var utgangspunkt for samtale.

Behandling
Fellesnemnda hadde gjennomgang på likheter/ulikheter innenfor flere ulike områder av
fellesrådenes nåværende virksomhet Kommentarer innenfor de ulike områdene:

Økonomi og regnskap
Innenfor området økonomi og regnskap er det ryddige strukturer som ikke tilsier store utfordringer.
Bundne fond og øremerkede midler må klarlegges, og for Rømskogs del må det skilles mellom verdier
som skal tilfalle henholdsvis det nye fellesrådet og framtidig menighetsråd.
Kontrakter og avtaler med kommunen
Ingen identifiserte utfordringer

Kirkebygg/eiendom/materiell
Det er utført tilstandsrapport på bygningsmasse i Aurskog-Høland. Tilstand er jevnt over god, og
dette er tilfelle også i Rømskog. Administrasjon i Rømskog leier lokaler, og det vil dermed ikke gi
noen vesentlige utfordringer i forbindelse med sammenslåingen.
IKT-drift og programmer
Aurskog-Høland har driftsløsning gjennom kommunal tjenesteyting. Rømskog har samarbeid med
Marker kirkelige fellesråd på dette området. Fellesrådsområdene benytter seg av samme fagsystem
innen gravferdsforvaltningen, men ulike fagsystemer på kontorstøtte til kirkelig virksomhet. Dette
bør ikke medføre vesentlige utfordringer for sammenslåingen.
Arkiv
Ingen vesentlige utfordringer
Gravferd
Gravplasser har god kapasitet og avgiftsnivå relativt likt. Minnelunder etablert ved alle gravplasser. I
Aurskog-Høland refunderes kremasjonsavgift delvis av fellesrådets budsjett. Dette er ikke tilfelle i
Rømskog. Ellers ingen vesentlige utfordringer.
Bemanning/stab
Rømskog har flere små stillinger, 7 personer fordelt på 4 årsverk. Aurskog-Høland har i stor grad hele
stillinger i staben. Det er ikke kjent hva slags forordning som gis det nye fellesrådet, men det ser ut at
arbeidet i den nye kommunen vil dekkes av tre prester. Med tanke på hvordan vi ønsker at det nye
fellesrådet skal driftes er det viktig å gjøre et grundig arbeid på dette feltet, ikke minst i forhold til de
ansatte. Det er derfor viktig at partssammensatt utvalg starter med sitt arbeid, og at
medbestemmelse og åpenhet ivaretas.
Frivillighet
Det ligger en utfordring i å synliggjøre frivillighet innenfor kirke- og kristenliv. I kommunal
sammenheng oppleves det særlig i Aurskog-Høland at alt frivillig arbeid som gjøres i menigheter og
forsamlinger kommer i skyggen av frivillig arbeid innenfor kultur og idrettssektor. Vi i kirkelig sektor
er nok ikke flinke nok til å kommunisere alt arbeid som gjøres, og her bør det legges ned innsats for å
rette opp i dette. Det ble foreslått at vi forsøker å synliggjøre arbeidet som gjøres i de to kommunene
ved å prøve å kartlegge antall timer som legges ned av frivillige i løpet av ett år. Dette forslaget tas
med til det enkelte fellesråd/menighetsråd.

Konklusjon:
Det er foreløpig ikke observert føringer som kan skape vesentlige utfordringer for sammenslåingen
og for framtidig virksomhet.

Sak 02/18 Prosjektbudsjett – oppfølging
Saksorientering
I henhold til sak 21/17 oversendte arbeidsutvalget en henstilling til kommunal fellesnemnd om å ta
opp kirkelig fellesnemnds prosjektbudsjett til ny behandling. Saken behandles i kommunal
fellesnemnd 15.01.18.
Vedtak i kommunal fellesnemnd legges fram i vårt møte til drøfting.
Behandling
Vedtaket i kommunal fellesnemnd 15.01.18 lyder: «Det gis et samlet tilskudd på kr 715.000,- til
kirkelig fellesnemnd»
Vi er svært takknemlige for det omgjorte vedtaket i kommunal fellesnemnd, og kan da arbeide ut fra
vårt opprinnelige forslag til prosjektbudsjett.
Vedtak:
Følgende prosjektbudsjett vedtas for arbeidet med sammenslåing av Aurskog-Høland fellesråd og
Rømskog sokn:
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

Sak 13/17

Eventuelt

A. Med tanke på prosjektledelse vedtar kirkelig fellesnemnd å kjøpe inn konsulenttjenester fra Kay
Granli fra medio april 2018, i henhold til prosjektbudsjett.
B. Arbeid i partssammensatt utvalg bør igangsettes. Kirkeverger og leder initierer første møte.
C. Spørsmål vedrørende nytt organisasjonsnummer. Iogmed at den nye kommunen blir hetende
«Aurskog-Høland» vil det rent teknisk forenkle sammenslåingsprosessen at det nye fellesrådet
beholder nåværende fellesråds organisasjonsnummer. Dette vil ha innvirkning på bl.a.
arbeidskontrakter. Dersom vi velger å beholde organisasjonsnummeret til Aurskog-Høland må vi
gjøre andre grep for å kommunisere at vi starter med en helt ny organisasjon 01.12.19. Dette
drøftes videre på neste møte.
D. Videre møteplan for kirkelig fellesnemnd:
Tirsdag 13. mars kl 18.30, Rådhuset Bjørkelangen
Tirsdag 15. mai kl 18.30, Rådhuset Bjørkelangen
referent
Runar K

