Rømskog sokn

Aurskog-Høland

Referat partssammensatt utvalg 28.02.18 på Rømskog kommunehus
Til stede: Knut-Martin Katla, Jørn Harald Moen-Helgesen, Kari Pettersen, Kay Granli, Runar Kasbo

Sak 01/18

Konstituering

Vedtak:
I henhold til Kirkelovens §35 skal leder av partssammensatt utvalg velges blant representantene for
arbeidsgiver.
Partssammensatt utvalg for kirkelig fellesnemnd konstituerer seg på følgende måte:
Leder: Kari Pettersen, leder av kirkelig fellesnemnd
Medlem: Knut-Martin Katla, ansattes representant Aurskog-Høland
Medlem: Jørn Harald Moen-Helgesen, ansattes representant Rømskog
Medlem: Kay Granli, kirkeverge Aurskog-Høland
Medlem: Runar Kasbo, kirkeverge Rømskog

Sak 02/18

Drøfting og innspill til arbeidet i kirkelig fellesnemnd

Partssammensatt utvalg (PSU) ble informert om arbeidet så langt i kirkelig fellesnemnd siden denne
konstituerte seg 31.08.17.
PSU hadde så en grundig gjennomgang av prosjektbeskrivelsen for prosjektet, som er det samlede
styringsdokument for sammenslåingen av Rømskog sokn og Aurskog-Høland fellesråd.
Ut fra drøftingene ønsker PSU å komme med følgende innspill til kirkelig fellesnemnd:


PSU ber om at kirkelig fellesnemnd gir innspill på prostigrenser og presteressurser etter
sammenslåingen 01.12.19. Det er utfordrende å planlegge organisering og struktur på et nytt
fellesråd uten at vi vet noe om ressurser på «geistlig» side.



I prosjektmodellen er det lagt opp til faggrupper/temagrupper. PSU anser det som mest
hensiktsmessig at det i hovedsak blir lagt vekt på faggruppe-samlinger, og at man har temasamlinger felles for hele staben.
Arbeidet i disse faggruppene bør initieres med en felles temasamling/stabssamling i løpet av
fase 2. Aktuelt tidspunkt: månedsskiftet april/mai 2018.



Faggrupper og innspill fra de ansatte er særlig viktig når prosjektet når fase 3 og 4. Når det
skal bestemmes elementer som har stor innvirkning på de ansattes hverdag er det viktig å
ivareta medvirkningen. Dette gjelder f.eks fagsystemer, fysisk plassering av arbeidsplasser,
rutiner, programvare, arkiv o.l.



Det er viktig at det settes fokus på informasjonsarbeidet for prosessen. Foreløpig har
informasjon omkring prosessen vært noe begrenset. PSU foreslår at det opprettes felles
nettside for prosjektet og at det opprettes en egen «Rømskog-side» i menighetsbladet for
Aurskog-Høland.

Neste møte i partssammensatt utvalg blir i månedsskiftet mai/juni.

referent
Runar K

