DEN NORSKE KIRKE
Søgne kirkelige fellesråd
Songdalen kirkelige fellesråd
Kristiansand kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesnemnd

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL 5.12.2017.
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Før møtet begynte var det en kort presentasjonsrunde.
Magne Jortveit ledet møtet t.o.m. konstituering.

SAK 01/17

Konstituering

Møte 5.12.2017
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:

Arkiv:

Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg.
Det ble fremmet forslag på Solveig Løhaugen som leder. Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater.
Det ble fremmet forslag på Kjell Sverre Langenes som nestleder. Det ble ikke fremmet forslag på andre
kandidater.
Det ble enighet om å ha et arbeidsutvalg bestående av: Leder, nestleder og 2 andre folkevalgte
representanter fra fellesnemda.
Vedtak:
Leder:
Nestleder:

Solveig Løhaugen (valgt for 1 år)
Kjell Sverre Langenes (valgt for 1 år)

Arbeidsutvalg: Solveig Løhaugen (leder)
Kjell Sverre Langene, (nestleder)
Elin Saltrøe
Magne Jortveit
Vara:
Jan Georg Ribe (Kristiansand) – for Solveig Løhaugen og Elin Saltrøe
Sindre Fosse (Søgne) – for Kjell Sverre Langenes)
Grete S. Utsogn (Songdalen) – for Magne Jortveit
Arbeidsutvalgets mandat:
Fellesnemnda avgjør fra sak til sak hva som skal delegeres til arbeidsutvalget.

SAK 02/17

Drøfting/samtale vedr. sammenslåingen

Møte 5.12.2017
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:

Arkiv:

Samtale om forestående sammenslåing.
Fellesnemdas medlemmer var invitert til å komme med synspunkter og innspill vedrørende
sammenslåingen og det arbeid som fellesnemda skal gå inn i – og nevnte noen punkter som det er viktig å
ha fokus på for å lykkes med sammenslåingen:
-

Godt samarbeid i fellesnemda.
Gode prosesser med ansatte
God involvering av tillitsvalgte og verneombud
Godt samarbeid med den kommunale fellesnemnda

SAK 03/17

Økonomi

Møte 5.12.2017
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Kirkevergene og økonomisjef i Kristiansand
kirkelige fellesråd

Arkiv:

Utkast til søknad om midler til arbeidet med sammenslåing av fellesrådene i Kristiansand, Søgne og
Songdalen

Innledning
Kirkeloven regulerer at det skal være ett fellesråd i hver kommune. Når nå Kristiansand-, Søgne- og
Songdalen kommuner skal slå seg sammen, så vil dette innebære at også fellesrådene i disse tre
kommunene må slå seg sammen fra 1.1.2020. Mange av de prosessene som kommunene står overfor, vil
derfor også gjelde for fellesrådene. Dette krever omfattende omstilling for den kirkelige virksomheten og
berører både fellesråd, menighetsråd, ansatte, folkevalgte, brukere og andre samarbeidspartnere.
Den norske kirke og fellesrådene
Fellesrådet er et styringsorgan i Den norske kirke og består av medlemmer fra hvert menighetsråd (sokn) i
kommunen, sammen med en representant oppnevnt av kommunen, og en prest/prost oppnevnt av
biskopen, jf. kirkeloven § 12.
Fellesrådets oppgaver og ansvar er regulert i kirkeloven § 14, og handler i korthet om å ivareta
administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Konkret innebærer dette:
 bygging, drift og vedlikehold av kirker
 anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
 anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
 arbeidsgiveransvar for de som er tilsatt over fellesrådets budsjett
 forvaltning av fellesrådets økonomi
Kommunens ansvar er regulert i kirkeloven § 15.
Den norske kirke er et trossamfunn med særskilte nasjonale rettsregler, jf. Grunnloven § 16 og kirkeloven.
Gravferdsforvaltningen er imidlertid et generelt offentlig anliggende, hvor Den norske kirke v/kirkelig
fellesråd har fått ansvar for drift, regulert i egen lov: Gravferdsloven med tilhørende forskrift.
Dekning av utgifter til sammenslåing av fellesråd
Ved sammenslåing heter det i kirkeloven § 5 siste ledd:
Ved endringer i kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner gjelder bestemmelsene i
inndelingslova om økonomisk oppgjør i kap. V og gjennomføring i kap. VI tilsvarende for kirkelig
fellesråd så langt det passer. Bispedømmerådene utøver den myndighet som i inndelingslova er lagt til
Fylkesmannen.
Staten har forutsatt at fellesrådenes engangskostnader skal dekkes av det tilskuddet som kommunene får,
jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder pkt 4.4.9:
… For eksempel vil kirkelige fellesråd slås sammen som følge av kommunesammenslåing. Utgifter til
sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes
engangskostnader i reformen.
Noen nøkkeltall for de tre fellesrådene (2017)
Fellesråd
DriftsKommunal
Verdi
InvesteringsAntall
Antall
1
1
1
1
budsjett
bevilgning
tjenesteyting
budsjett
ansatte
årsverk
Kristiansand
81 900
53 904
0
23 952
101
70,1
Søgne
9 073
5 219
209
150
12
9,2
Songdalen
4 497
2 942
398
0
8
4,5
Sum
95 470
62 065
607
24 102
121
83,8

1
2

Tall i tusen kr
Foreløpig, ikke endelig satt opp pga. usikkerhet om vedlikehold av kirkene

Økonomisk behov til sammenslåing og omstilling av fellesråd
Ved sammenslåing og omstilling av de tre fellesrådene for Songdalen, Søgne og Kristiansand, ser en behov
for midler innen flere områder. Ved oppstart av prosjektperioden er det mange forhold som ikke er utredet
og/eller vurdert. Det er derfor nødvendig å foreta en kartlegging, gjennomgang og utredning av oppgaver
og fagområder før en kan vurdere hvilke kostnader det er behov for til eksempelvis IKT, økonomisystemer,
elektronisk arkiv etc. En vil derfor søke om midler i to faser.
Fase 1: Midler til prosjektledelse og utredning mv (denne søknaden).
Fase 2: Midler til konkrete tiltak som eksempelvis skifte av systemer, opplæring, kontorer
mv. Dette vurderes som følge av resultatene og vurderingene i fase 1.
Nedenfor følger anslag over behov for midler til fase 1.
Fellesnemd
Fellesnemnda består av 10 representanter fra fellesrådene, pluss kommunal representant og domprosten.
Det er lagt opp til at den kirkelige fellesnemnda skal utarbeide budsjett og økonomiplan for det nye
fellesrådet fra 2020 iht. forskrift om økonomiforvaltningen i løpet av 2019. Fellesnemda vil være
besluttende organ for alle spørsmål som vedrører den nye organisasjonen, jf. vedlagt mandat.
Fellesnemda må, på samme måte som fellesrådene, ha egne møter med møtegodtgjøring, kompensasjon til
leder og nestleder, kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring mv. Det er tatt
utgangspunkt i gjeldende satser for Kristiansand kirkelige fellesråd i 2017. Videre er det lagt til grunn
anslagsvis 10 møter per år, kr 2 000,- i lokalleie per møte, en samling per år med 1 overnatting samt
kostnader til mulige foredragsholdere. Samlet gir dette et estimat på kr 0,2 mill. kr per år.

Prosjektledelse
Fellesrådenes administrative organisasjoner er små. Fellesrådene skal fungere hele prosjektperioden
parallelt med fellesnemda. Det er lite slakk i administrasjonen, og dagens organisasjoner har ikke rom for å
drifte fellesnemda parallelt med fellesrådene uten tilførsel av administrative ressurser. Det er derfor behov
for å innleie/ansette prosjektleder i 2018 og 2019 frem til ny enhet skal være etablert per 1.1.2020.
Videre er det mange oppgaver som må defineres, utredes, vurderes og koordineres, jf. også vedlagte
mandat for fellesnemda. Fellesnemda må også ha administrativ ressurs til sekretariatsfunksjon. Det er
vesentlig at denne prosessen drives på en god og forsvarlig måte slik at den nye enheten kan være operativ
og velfungerende fra 2020. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse til å drive denne
prosessen på en god måte, vil det medføre at daglig drift av fellesrådene og den nye enheten vil få
driftsmessige utfordringer.
Vi ser derfor behov for prosjektledelse tilsvarende 50 pst stilling per år i to-års perioden. Dette er
berammet til 0,8 mill. kr per år.
Utredning
I tillegg til prosjektledelse, vil det være mange oppgaver og tekniske løsninger som må defineres,
kartlegges, vurderes og utredes. Eksempler på dette kan være elektronisk arkiv, IKT-løsning, system for
økonomi og regnskap, personellmessige forhold, bygningsmessige forhold og gravferd. Det vil være behov
for innleie av spisskompetanse innen flere av disse områdene, spesielt gjelder dette innen
systemmessige/IKT relaterte tema. Her har heller ikke fellesrådene noe egen kompetanse å trekke veksler
på. Utredninger innen nevnte områder er svært viktige for å kunne ta gode fremtidsrettede beslutninger
for den nye enheten. Det vil etter dette være behov for 0,5 mill. kr per år til utredning.
Medarbeidere i fellesrådene
Sammenslåing av tre organisasjoner innebærer at forskjeller i kultur, organisasjonsforståelse, arbeidsmåter,
organisering etc. skal innarbeides til en felles kultur- og organisatorisk plattform. For å få til dette på en god

måte, er det vesentlig å arbeide seg sammen. Det er derfor lagt til grunn en felles samling med alle ansatte
med en overnatting, estimert til 0,4 mill. kr.
Ledersamlinger
Samarbeidet mellom daglige ledere og prester er av kritisk betydning for drift av sokn og menigheter. Også
her vil det være vesentlig å samhandle på en slik måte at en får arbeidet frem mot en felles kultur- og
organisasjonsforståelse. Samhandling er spesielt viktig mellom disse to gruppene, og det er derfor lagt til
grunn en overnatting per år for denne gruppen estimert til 0,1 mill. kr per år.
Informasjon
Informasjon er kritisk viktig i alle endringsprosesser og ikke minst ved sammenslåing av flere organisasjoner
til en. I løpet av prosjektperioden ser vi behov for informasjonsmøter både av kort og lang varighet, felles
for alle ansatte og for grupper av ansatte, besøk i fellesråd og menighetsråd i samtlige sokn mv. Det er lagt
til grunn 0,1 mill. kr per år til dette.
Behov for midler i fase 1
Område
Fellesnemd
Prosjektledelse
Utredningsarbeid
Medarbeidere i fellesrådene
Ledersamlinger
Informasjon
Sum

2018
200 000
700 000
500 000
200 000
100 000
1 700 000

2019
200 000
700 000
500 000
400 000
200 000
100 000
2 100 000

På bakgrunn av ovenstående søker fellesnemda om 3,8 mill. kr til sammenslåing og omstilling av de 3
fellesrådene.
Fase 2
Mulige områder hvor det kan være aktuelt å søke støtte i fase 2 kan være:
• Arkiv
• IKT
• Økonomisystemer
• Kontorer
• Opplæring og samlinger
• Annet
Konklusjon
Det søkes om 3,8 mill. kr til fellesnemda for fase 1. En vil komme tilbake med ny søknad for fase 2 når mer
informasjon og utredninger foreligger.
(Fellesnemdas mandat legges ved søknaden til kommunen).

Vedtak:
 Det sendes søknad om midler til fellesnemndas arbeid med en ramme på kr. 3,8 mill.
 Punktet «Fase 2» tas ut av søknaden. De innholdsmessige punktene knyttet til fase 2 tas inn i
søknadsteksten.
 Søknad omredigeres av kirkevergene på bakgrunn av ovennevnte punkter.
 Søknad oversender AU for godkjenning, før det sendes til den kommunale fellesnemnda.

SAK 04/17

Organisering av fellesnemdas arbeid

Møte 5.12.2017
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:

Arkiv:

To saker som det må avklares
 Prosjektledelse. Dette må på plass så tidlig som mulig. I den økonomiske beregningen i sak 3/17 er det
planlagt prosjektledelse tilsvarende 50 pst stilling per år i to-års perioden. Dette er berammet til 0,7 mill.
kr. per år.
Fra Kristiansand foreslås at prosjektledelse løses som konsulentoppdrag og at AU får fullmakt til å inngå
avtale om dette. Dette anses som viktig mht. fleksibilitet, kompetanse og profesjonalitet/distanse.
Kristiansand har undersøkt muligheter for en slik løsning og vil redegjøres nærmere om dette i møtet.

Vedtak:
 Prosjektledelse (PL) løses gjennom ekstern konsulenttjeneste inntil det er avklart hvem som blir
kirkeverge i nye Kristiansand fellesråd.
 AU får fullmakt til å inngå avtale om å engasjere prosjektleder/prosjektledelse.
 Stillingen som kirkeverge avklares så raskt som mulig.
 Kristiansand kirkelig fellesråd tar ansvar for å føre prosjektregnskap for fellesnemndas arbeid i hele
prosjektperioden.
 Kirkevergen i Kristiansand ivaretar sekretærfunksjon for fellesnemnda til PL er på plass.

SAK 05/17

Møteplan 2018

Møte 5.12.2017
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:

Forslag til første møte i 2018:
Dato:
Tid:
Sted:

23. januar 2018
19.30 – 21.30
Greipstad menighetshus

I det møtet bestemmes møtekalender for fellesnemdas arbeid i 2018.

Vedtak:
 Nytt møte i fellesnemnda blir 23.1.2018, kl. 19.30 i Greipstad menighetshus.
 I møtet fremmes forslag til møtekalender for 2018.

Arkiv:

