DEN NORSKE KIRKE
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

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

02/2018
26.02.2018 kl. 15 – 16
Skagerak Consultings kontor i Skippergata 2, Kristiansand
Torunn Haugen Jerstad TV Delta (Kristiansand)
Kristin Haugen
TV Diakonforbundet (Kristiansand)
Sigurd Tveit
TV Kirkelig undervisningsforbund (Kristiansand)
Ben Tore Beisland
TV Musikernes fellesorganisasjon (Kristiansand)
Svein Tore Løvåsen
TV Fagforbundet (Kristiansand)
Anne B. Øvensen
Felles TV Delta, Fagforbundet, Presteforeningen,
Naturviterne (Songdalen)
Asbjørn Gabrielsen
Felles TV Fagforbundet, Utdanningsforbundet, KUFO,
Diakonforbundet (Søgne)
Jostein Schaldemose TV Delta (Søgne)
Anne Hilde Hals

Ikke møtt/forfall
Møteleder
Referent
Innkalling sendt
Agenda

Prosjektleder

Håkon Borgenvik
TV Presteforeningen (Kristiansand)
Prosjektleder
Prosjektleder
19.02.2018
1. Godkjenning av møtereferat fra 09.02.18
2. Informasjon fra møte i fellesnemnda 12.02.18
3. Retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden
4. Valg av representanter til medbestemmelse i prosjektperioden
5. Prosess for tilsetting av kirkeverge til det nye fellesrådet

Møte med tillitsvalgte i fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand, 26.02.2018

1. Godkjenning av møtereferat fra 09.02.18
Møtereferatet ble godkjent.

2. Informasjon fra møte i fellesnemnda 12.02.18
Det ble avholdt møte i fellesnemnda 12.02. Protokoll fra møtet var sendt som vedlegg til innkallingen.
Prosjektleder gikk gjennom møteprotokollen.
Det fremkom ingen særskilte kommentarer til protokollen/gjennomgangen.

3. Retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden
Forslag til retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden ble sendt ut til organisasjonene
14. februar. Det har ikke kommet inn kommentarer eller forslag til endring.
Vedtak:
Fremlagte forslag til retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden godkjennes.
Retningslinjene oversendes fellesnemnda til behandling og endelig godkjenning.

4. Valg av representanter til medbestemmelse i prosjektperioden
Medbestemmelsen har to parallelle strukturer:
a. Tillitsvalgtordningen med basis i partsrettigheter i HA i KA-området, regulert i HA § 9.
Det 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.
I møtet ble det diskutert hvordan tillitsvalgte kan representere medlemmer fra andre fellesråd
både formelt og i praksis.
Vedtak:
Til å representere arbeidstakerorganisasjonene ble følgende valgt:
• Torunn Haugen Jerstad, TV Delta
• Sigurd Tveit, TV KUFO
• Ben Tore Beisland, TV MFO
• Kristin Haugen, TV Diakonforbundet
• Asbjørn Gabrielsen, TV Fagforbundet og Utdanningsforbundet
• Anne Bjørnholmen Øvensen, TV Presteforbundet og Naturviterne
Vara velges av arbeidstakerorganisasjonene.
b. Representasjon fra de ansatte i møte med arbeidsgiver med basis i kirkeloven § 35, regulert i
HA § 10. Det velges én representant for de ansatte med vara fra hhv Songdalen, Søgne og
Kristiansand.
Vedtak:
Til å representere de ansatte i møte med arbeidsgiver ble følgende valgt:
• Anne Bjørnholmen Øvensen, Songdalen
Vara: Olene Eidså
• Jostein Schaldemose, Søgne
Vara: Asbjørn Gabrielsen
• Sigurd Tveit, Kristiansand
Vara: Ben Tore Beisland

Møte med tillitsvalgte i fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand, 26.02.2018

5. Prosess for tilsetting av kirkeverge til det nye fellesrådet
Fra møte i fellesnemnda 12.02.2018, sak 8/2018:
Forslag til tilsettingsprosess:
Det gjennomføres kartleggingssamtaler med de tre kirkevergene der det avklares om en eller flere
ønsker stillingen som kirkeverge i Kristiansand, om noen har rettskrav på stillingen og evt. ønsker å
fremme dette. Ledernes kompetanse kartlegges. Har en av de ansatte rettskrav på stillingen? Hvis ja,
skal vedkommende tilbys stillingen. Hvis nei: Vurdere ut fra utvelgelseskriterier (drøftet med
tillitsvalgte) hvem som skal tilbys stillingen som ny kirkeverge og hvem som skal tilbys ‘annet passende
arbeid’.
Vedtak i fellesnemnda 12.2.18:
Forslag til tilsettingsprosess drøftes med de tillitsvalgte før igangsetting. Arbeidsutvalget gis mandat til
å gjennomføre tilsettingsprosess med de tre kirkevergene i tråd med Hovedavtalen. Vedtak om tilsetting
gjøres i fellesnemnda etter innstilling fra AU. (Enst.)
Prosjektleder forklarte om formell saksgang ifm kartleggingssamtaler og tilsettingsprosess. Ulike
scenarier ble diskutert og belyst, f.eks hva som skjer dersom flere enn én ønsker stilling, hva som skjer
om noen fremmer rettskrav, hvordan situasjonen blir om ingen av de tre ønsker stillingen, tidshorisont
etc.
Vedtak:
Vedtaket i fellesnemnda 08/2018 om forslag til tilsettingsprosess støttes av tillitsvalgte.

Kristiansand, 27.02.2018
Anne Hilde Hals, prosjektleder

