Kristiansand kirkelige fellesnemnd

PROTOKOLL FRA MØTE I KRISTIANSAND KIRKELIG FELLESNEMND
Møte:
Dato:
Tid:
Sted:

3
11.06.18
Kl. 19.30 – 21.30
Søgne menighetskontor, Rådhusveien 39, 3.etasje

Til stede:
Solveig Løhaugen (leder), Elin Saltrøe, Nils Johan Stølen, Jan Georg Ribe og Marit Aa. Nilsen – Kristiansand
Kjell Sverre Langenes, Sindre Fosse og Solveig Sagatun – Søgne
Magne Jortveit og Ruth Grete Utsogn – Songdalen
Kjetil Aasen – kommunal fellesnemnd
Freddy Berg – domprost Kristiansand

I tillegg møtte:
Irene Hæåk, kirkeverge Søgne
Steinar Moen, kirkeverge Songdalen
Hans Erik Ruud, kirkeverge Kristiansand
Anne Hilde Hals, prosjektleder
Referent: Anne Hilde Hals, prosjektleder
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SAK 09/18

Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.18

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:

Arkiv:

Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner protokoll fra møte 12.02.18. (Enst.)

SAK 10/18

Retningslinjer for medbestemmelse i
prosjektperioden

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

I samarbeid med de tillitsvalgte i de tre fellesrådene er det utarbeidet retningslinjer for medbestemmelse i
prosjektperioden. Det er tatt utgangspunkt i KAs forslag til prosjektorganisering med lokale tilpasninger.
Medbestemmelse vil med dette i hovedsak foregår på Felles arena for informasjon og drøfting, også kalt
Fellesarenaen. I tillegg er det gjort valg på tillitsvalgte som skal representere fagorganisasjonene og ansattes
representanter til et partssammensatt utvalg. Forslaget til retningslinjer er som følger:

Retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden
For arbeidet i Kristiansand kirkelige fellesnemnd gjelder følgende retningslinjer for medbestemmelse i
prosjektperioden frem til 1.1.2020:
1. Det legges til grunn at vedtak i fellesnemnda angår arbeidstakerne på tilsvarende måte som i
fellesrådet. Ordningen for medbestemmelse i prosjektperioden skal følge reglene i Hovedavtalen for
KA-området, med noen praktiske tilpassinger.
2. Medbestemmelsen har to parallelle strukturer:
a. Tillitsvalgtordningen med basis i partsrettigheter i Hovedavtalen 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.
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 Kristiansand, Søgne og Songdalen.
Ordningene tilpasses av praktiske hensyn, jf. HA § 7-4.

Felles arena for informasjon og drøfting
3. Det etableres en felles arena for informasjon og drøfting (Fellesarenaen) for arbeidet i
fellesnemnda. Dette er en løsning som ivaretar behovet for informasjon, kommunikasjon og drøfting
på tvers av arbeidsgiverlinjene i prosjektperioden.
4. De som inviteres til fellesarenaen er
a. Tillitsvalgte fra de aktuelle organisasjonene i Søgne, Songdalen og Kristiansand
b. En representant for arbeidstakerne fra hver av de tre fellesrådene
c. En representant for prestene
d. Hovedverneombud/verneombud for fellesråd og prestetjeneste i Søgne, Songdalen og
Kristiansand
e. Kirkevergene i Søgne, Songdalen og Kristiansand og domprosten
Arbeidstakerne har selv ansvar for å utpeke varamedlemmer til fellesarenaen.
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5. Prestene har ingen formelle rettigheter i Hovedavtalen for KA-området, men da deres arbeidsforhold
likevel kan bli berørt av sammenslåingen, inviteres prestene til drøftingene sammen med øvrige
tillitsvalgte/arbeidstakerrepresentanter.
6. For å ivareta rettigheter og plikter etter Hovedavtalen og samtidig gjennomføre kommunikasjon
rasjonelt og kvalitativt, praktiseres medbestemmelsen på følgende måte:
a. Partene er enige om at fellesarenaen er hovedarena for medbestemmelse i
prosjektperioden.
b. Med mindre det kreves egne, særskilte drøftinger med de tillitsvalgte, er drøftingsplikten
etter Hovedavtalen § 9-4 ivaretatt med dette.
c. Behandling av saker etter Hovedavtalen § 10 er normalt ivaretatt med dette. Dersom
arbeidstakerrepresentantene ber om det, kan det innkalles til møte i Partssammensatt utvalg
(PSU), jf. HA § 10-1. PSU består av de tre arbeidstakerrepresentantene jf. pkt 2 b), og tre
medlemmer av fellesnemnda. Fellesnemnda har leder i utvalget, som har dobbeltstemme
ved stemmelikhet.
d. Prosjektleder innkaller til fellesarenamøtene, normalt før hvert møte i fellesnemnda, etter at
agenda og fortrinnsvis sakspapirer er ferdigstilt.
e. Prosjektleder skriver referat fra møtet, som sendes ut - så sant mulig - før kommende møte i
fellesnemnda. Referatet legges fram for fellesnemnda til orientering.

I møte med tillitsvalgte 26.02.18 ble det fattet følgende vedtak:
Sak 3: Fremlagte forslag til retningslinjer for medbestemmelse i prosjektperioden godkjennes.
Retningslinjene oversendes fellesnemnda til behandling og endelig godkjenning.
Sak 4: 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 Presteforeningen og Naturviterne
Vara velges av arbeidstakerorganisasjonene.
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
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner retningslinjene for medbestemmelse i prosjektperioden. (Enst.)

s. 3

SAK 11/18

Ansettelse av kirkeverge

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

Bakgrunn og formål
I henhold til vedtak i fellesnemnda 12.02 og tillitsvalgtes tilslutning til dette i møte 26.02, ble det invitert til
kartleggingssamtaler med de tre kirkevergene i Søgne, Songdalen og Kristiansand 16.04. Formålet med
kartleggingen var å avklare om en eller flere ønsker stillingen som kirkeverge i det nye fellesrådet, om noen
har rettskrav på stillingen og evt. ønsker å fremme dette.
Kartleggingssamtalene avdekket følgende
- Det er ingen av de tre kirkevergene som vil fremme rettskrav til stillingen
- Det er én kirkeverge som er interessert i stillingen
- De andre kirkevergene er interessert i å fortsette å jobbe i den nye virksomheten
- Det er ønske om å få en snarlig avklaring på hva som kan tilbys som annet passende arbeid
I kartleggingssamtalen ble tilsettingsutvalget/AU bedre kjent med kirkevergenes kompetanse, utdanning og
erfaring samt motivasjon og ønsker for arbeid etter 1.1.2020, enten som ny kirkeverge eller i annen
stilling/posisjon med endrede oppgaver. Kartleggingssamtalene ble loggført.
Kandidat til stillingen
Hans Erik Ruud ønsker å være kandidat til stillingen som kirkeverge. I kartleggingssamtalen ble det snakket
om kompetanse, ønsker for videre arbeid (tidshorisont), om motivasjon for å lede en ny sammenslått
virksomhet og hvilke faktorer anses som viktig for å få en vellykket endringsprosess.
Konklusjon og innstillingen til fellesnemnda
Tilsettingsutvalget vurderer at kirkevergen i Kristiansand Hans Erik Ruud har kompetanse og egnethet for
stillingen og at han er motivert for å lede den nye virksomheten. Et enstemmig tilsettingsutvalg ønsker å
innstille Hans Erik Ruud som kirkeverge til det nye fellesrådet i Kristiansand.
Vedtak:
Fellesnemnda ansetter Hans Erik Ruud som kirkeverge til nye Kristiansand kirkelige fellesråd fra 01.12.19.
(Enst.)

SAK 12/18

Kartlegging av fellesrådene

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

Bakgrunn:
I perioden april – mai er det utført en kartlegging av de tre fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand.
Kartleggingen er utført av prosjektgruppa iht. føringer i fellesnemndas mandat. Prosjektgruppa består av de
tre kirkevergene og prosjektleder med bistand fra personalsjef i Kristiansand.
Følgende områder er kartlagt:
1. Økonomi
2. Eiendom
3. Administrasjon
4. Gravferdsforvaltning
5. Personal
6. Organisasjon
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Det er utarbeidet en kartleggingsrapport med følgende oppbygging:
- beskrivelse av de nåværende praksis og systemer i de tre fellesrådene
- oppsummering av de viktigste forskjellene
- liste over hva som må gjøres
- hvilke temaer som kan være aktuelt for behandling i fellesnemnda
I møtet orienterte prosjektleder om de viktigste forskjellene, liste over hva som må gjøres og hvilke temaer
som kan være aktuelt for behandling i fellesnemnda.
Det er utarbeidet en oppgaveliste eller såkalt ‘bruttoliste’ med identifiserte oppgaver som skal utføres i
prosjektperioden.
Vedtak:
Fellesnemnda tar orienteringen til etterretning. (Enst.)

SAK 13/18

Prosjektbeskrivelse

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse med samlet informasjon om prosjektet. Prosjektbeskrivelsen
inneholder informasjon om følgende:
−
−
−
−
−
−
−
−

Bakgrunn og målsetting
Fellesnemnda, med bl.a. sammensetning og mandat
Prosjektorganisering
Medbestemmelse i prosjektperioden
Prosjektmetodikk
Fremdriftsplan
Budsjett
Informasjon og kommunikasjon

Prosjektbeskrivelsen angir prosjektets rammer og føringer og skal godkjennes av fellesnemnda.
Prosjektbeskrivelsen oppdateres/revideres ved behov og minst ved hver faseovergang.
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner prosjektbeskrivelsen. (Enst.)

SAK 14/18

Budsjett

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

Følgende forslag til budsjett for prosjektet fremlegges:
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I møte på fellesarenaen 31.05 ble budsjettet kommentert slik:
- Det ikke tatt med kostnader i følge med overgang til nye systemer f.eks. IKT, Sak – Arkiv.
- Er beløpet for kulturbygging/ledelse tilstrekkelig?
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner budsjettet. (Enst.)

SAK 15/18

Møteplan

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

Forslag til møteplan høst 2018
- 8. oktober kl. 19.30 i Kristiansand
- 10. desember kl. 19.30 i Songdalen
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar møteplanen. (Enst.)

-

-

SAK 16/18

Informasjon om videre fremdrift

Møte 11.06.18
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

Saksbehandler:
Prosjektleder Anne Hilde Hals

Arkiv:

14. juni avholdes første fellessamling for alle ansatte i de tre fellesrådene og prestetjenesten. I tillegg til
informasjon og kulturbygging, vil det jobbes med å innspill til prosjektets arbeid med å realisere, i første
rekke med å identifisere mulige gevinster
I august starter prosjektets gjennomføringsfase
I august / september gjennomfører den kirkevergen for det nye fellesrådet kartleggingssamtaler med de
andre kirkevergene og ansatte med stabsfunksjoner.
I samme periode jobbes det med organisering av det nye fellesrådet samt innplassering av
ansatte/funksjoner
Vi fortsetter å ha jevnlige møtepunkter med programleder/rådmann og andre administrativt ansatte i
nye Kristiansand kommune.
Innen neste møte i fellesnemnda legges frem resultater av ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) og
gevinstrealiseringsplan, begge deler blir til i prosess med kirkevergene og ansatte.
Prosjektets fremdriftsplan blir ytterligere konkretisert.

Vedtak:
Fellesnemnda tar informasjonen til etterretning. (Enst.)
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