DEN NORSKE KIRKE
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

REFERAT
Møte med tillitsvalgte i fellesrådene i Søgne, Songdalen og
Kristiansand
Møte
Dato - tid
Sted
Til stede

01/2018
09.02.2018 kl. 12 – 13.15
Skagerak Consultings kontor i Skippergata 2, Kristiansand
Torunn Haugen Jerstad TV Delta (Kristiansand)
Kristin Haugen
TV Diakonforbundet (Kristiansand)
Ellen Sandvik
Repr. Kirkelig undervisningsforbund (Kristiansand)
Ben Tore Beisland
TV Musikernes fellesorganisasjon (Kristiansand)
Anne B. Øvensen
Felles TV Delta, Fagforbundet, Presteforeningen,
Naturviterne (Songdalen)
Asbjørn Gabrielsen
Felles TV Fagforbundet, Utdanningsforbundet, KUFO,
Diakonforbundet (Søgne)
Irene Hæåk
Steinar Moen
Hans Erik Ruud

Kirkeverge Søgne
Kirkeverge Songdalen
Kirkeverge Kristiansand

Anne Hilde Hals

Prosjektleder

Samtlige arbeidstakerorganisasjoner i fellesrådene var representert med en eller flere
representanter. Håkon Borgenvik, Presteforeningen Krs, Svein Tore Løvåsen,
Fagforbundet Krs og Jostein Schaldemose, Delta Søgne var invitert, men forhindret fra
å møte.
Møteleder
Innkalling sendt
Agenda

Prosjektleder
06.02.2018
− Bli kjent, etablere kontakt på tvers av organisasjoner og kommuner
− Møte prosjektleder og kirkevergene
− Få info om prosjektet
− Utarbeide retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden
− Iverksette valg av tillitsvalgte og arbeidstakerrepresentanter

Innledning:
Prosjektleder startet med å ønske velkommen til et viktig møte og understreket betydningen av å ha et
godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene fra første stund. KA erfarer at bred involvering har vært
oppgitt som en suksessfaktor i tidligere sammenslåinger i kommunesektoren, da dette bidrar til en
forutsigbar, ryddig og tydelig prosess. I tillegg krever et slikt prosjekt involvering og engasjement fra de
ansatte i begge arbeidsgiverlinjene i kirken, frivillige medarbeidere og kommunen som sentral
samarbeidspart. Sammenslåingen må også gjøres slik at man sikrer gode tjenester også i fremtiden, både
kirkelige og innen gravferdsforvaltningen.
INFORMASJON OM PROSJEKTET
1. Opprettelse av Kristiansand kirkelige fellesnemnd og mandat vedtatt i fellesrådene
Prosjektleder gikk gjennom prosess ved opprettelse av Kristiansand kirkelige fellesnemnd og
mandatet som er gitt fra de tre kirkelige fellesrådene i møte 19.09.2017.
2. Fellesnemnda/prosjektets formål:
Kirkelig fellesnemnd skal styre arbeidet med å tilrettelegge og gjøre nødvendige vedtak for at et
nytt, sammenslått fellesråd i den nye kommunen kan være operativt fra 01.01.2020.
3. Det er en forutsetning at arbeidet skal gjennomføres med fokus på:
•

Å ivareta rammevilkår og administrative støttefunksjoner for virksomheten i det enkelte sokn
på best mulig måte

•

At de ansatte blir ivaretatt i overgangsprosessen

•

Ingen ansatte skal miste jobben pga. sammenslåingen

•

Åpenhet og gjennomsiktighet i beslutningsprosessene

•

En effektiv og rasjonelt drevet organisasjon etter sammenslåing

•

Gode relasjoner til menighetsrådene, kommunen(e), prestetjenesten og de tilsatte/tillitsvalgte

Mandatet for fellesnemnda ble delt ut i møtet og vedlegges møtereferatet.
4. KAs veileder
Sammenslåingen av fellesråd reiser en rekke problemstillinger og utfordringer av praktisk og
arbeidsrettslig art. KA har gitt ut en veileder som gir oversikt over disse samtidig som den foreslår
hvordan prosjektet konkret kan gjennomføres. Nyttig lesning for alle som er involvert i
sammenslåingsprosessen.
5. Prosjektmetodikk
I prosjektet brukes Difis Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor.
Følgende modell vil bli brukt til å planlegge, gjennomføre prosjektet og realisere gevinster når
prosjektet overføres til linjen.
6. Datoer 2018, 1. halvår – foreløpig møteplan
09.02
12.02
April
11.06

Møte med tillitsvalgte
Møte i kirkelig fellesnemnd
Mulig møte i kirkelig fellesnemnd
Møte i kirkelig fellesnemnd

7. Prosjektorganisasjon
Prosjektet er organisert etter KAs anbefaling slik:

Orientering om erfaringer fra medbestemmelse i nye Lindesnes fellesnemnd.
Steinar Moen som også er prosjektleder for sammenslåingsprosessen i nye Lindenes, orienterte om
erfaringer derfra. Reglementet for medbestemmelse fra Lindesnes ble delt ut i møtet og gjennomgått med
anledning til å stille spørsmål og gi innspill.
TIL OPPFØLGING:
1. Etablering av medbestemmelsesordning
Det var enighet blant de tillitsvalgte om at det er en god idé å gjøre felles møteplass for tillitsvalgte
og arbeidsgivere til hovedarena for medbestemmelse i prosjektperioden. Dette er en løsning som
ivaretar behovet for informasjon, kommunikasjon og drøfting på tvers av arbeidsgiverlinjene i
prosjektperioden.
Prosjektleder utarbeider forslag til reglement for medbestemmelse i prosjektperioden som sendes
ut til behandling i organisasjonene.

2. Valg av tillitsvalgte og arbeidstakerrepresentanter
Det velges tillitsvalgte og representanter til medbestemmelsens to parallelle strukturer:
a. Til tillitsvalgtordningen med basis i partsrettigheter i HA i KA-området, regulert i HA § 9.
velges én tillitsvalgt med vara fra hver av de arbeidstakerorganisasjonene som er
representert med medlemmer i Kristiansand, Søgne og Songdalen fellesråd.
Organisasjonene oppfordres til å samarbeide om fellestillitsvalgte. Representantene
som velges bør i størst mulig grad representere forskjellige fagorganisasjoner.
b. Til å representere de ansatte i møte med arbeidsgiver med basis i kirkeloven § 35,
regulert i HA § 10, velges én representant for de ansatte med vara fra hhv Kristiansand,
Søgne og Songdalen.
Ansvarlig for valg og innmelding av resultat til prosjektleder er Torunn Jerstad for Kristiansand,
Asbjørn Gabrielsen for Søgne og Anne Bjørnholmen Øvensen for Songdalen.

