DEN NORSKE KIRKE
Kristiansand kirkelige fellesnemnd

REFERAT
Møte på felles arena for informasjon og drøfting 29.11.2018
Møte
Dato – tid
Sted
Til stede

3
29.11.2018 kl. 9 – 12
Menighetsstua ved Søgne hovedkirke
Fra fellesrådene:
Torunn Haugen Jerstad tillitsvalgt Delta, Kristiansand
Ben Tore Beisland
tillitsvalgt MFO, Kristiansand
Svein Tore Løvåsen
tillitsvalgt Fagforbundet, Kristiansand
Asbjørn Gabrielsen
tillitsvalgt Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Søgne
Sigurd Tveit
ansattes representant Kristiansand fellesråd + TV KUFO, Krs
Jostein Schaldemose ansattes representant Søgne fellesråd + TV Delta, Søgne
Olene Eidså
vara, ansattes representant, Songdalen fellesråd
og verneombud Songdalen
Simon Køsker
verneombud, Kristiansand
Siri Tønnessen
verneombud, Søgne
Hans Erik Ruud
kirkeverge, Kristiansand
Irene Hæåk
kirkeverge, Søgne
Steinar Moen
kirkeverge, Songdalen
Jannicke Greipsland
personalsjef, Kristiansand
Bente S Urdal
økonomisjef, Kristiansand
Fra prestetjenesten:
Freddy Berg
Erland Grøtberg

domprost, Kristiansand
verneombud, Kristiansand

Anne Hilde Hals

prosjektleder

Ikke til stede

Kristin Haugen
Anne B. Øvensen
Margareth J Mongstad
Eirik Nyfeldt Bøe

tillitsvalgt Diakonforbundet, Kristiansand
ansattes representant, Songdalen
verneombud, Kristiansand
representant for prestene, Søgne, Songdalen og Kr.sand

Møteleder
Referent
Innkalling
Agenda

Prosjektleder
Prosjektleder
Møteinvitasjon sendt ut 15.11. Det ble ikke sendt ut sakspapirer i forkant av møtet.
1. Informasjon og prosjektstatus
2. Saker til fellesnemndmøtet 10.12.2018
• Organisasjonsnummer
• Valg av IKT-system
• Skyggebudsjett
• Møteplan for fellesnemnda 2019
3. Møteplan for fellesarenaen 2019
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1. Informasjon og prosjektstatus
Prosjektlederen gikk gjennom status i prosjektet på følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Organisasjon og personal
Møter og samarbeid
Involvering og medbestemmelse
Fremdriftsplan
Gevinstrealisering
ROS-analyse
Kommunikasjon og informasjon

Det er utarbeidet en presentasjon som vedlegges referatet. Presentasjonen er oppdatert etter møtet.
Kommentarer fra fellesarenaen:
-

-

-

Graverne i Songdalen kommune ønsker mer informasjon om kommende endringer som berører
dem direkte. Det er også et behov for informasjon om hvordan organiseringen av graving blir i
Søgne.
Det er spennende med valg av IKT-løsning, veldig viktig at IKT fungerer godt!
Når det gjelder gevinstoversikten som ble presentert, er det en viss mulighet for at
forventningene som skapes kan bli til skuffelser dersom de ikke innfris. Det må helst ikke bli et
budskap om at «nu går alt så meget bedre». Fellesarenaen er enig om at det er lurt å endre
overskriften til potensielle kvalitative gevinster. Prosjektgruppa/lederne utfordres på å legge
gode planer for å realisere gevinstene, sette i system.
Det vil være veldig viktig med god informasjon til publikum om endringer i festeavgiften. Det kan
fort bli mange telefoner og henvendelser hvis ikke vi er gode på dette.
Organistene er opptatt av å få være med når stillingsbeskrivelser skal gjennomgås.

2. Saker til fellesnemnda 10.12.18
a. Organisasjonsnummer
Av praktiske og økonomiske hensyn foreslår prosjektgruppa å videreføre organisasjonsnummeret til
Kristiansand kirkelige fellesråd. Flere andre sammenslåingsprosesser har valgt denne løsningen, bl.a.
Stavanger-Rennesøy-Finnøy. Videreføring vil forenkle overgangen til det nye sammenslåtte
fellesrådet. Det foreligger ingen tungtveiende grunner til å opprette nytt organisasjonsnummer.
Forslag til vedtak i fellesnemnda:
Kristiansand kirkelige fellesråd sitt organisasjonsnummer videreføres som organisasjonsnummer for
det nye fellesrådet.

b. Valg av IKT-løsning
Fellesrådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen har løst IKT-driften på forskjellige måter, med ulike
leverandører. Nye Kristiansand kirkelige fellesråd må derfor ha en ny IKT-løsning. Denne kan enten
være en tilpasning av det en har i dag, eller en helt ny løsning. Pt er det to aktuelle alternativer for
IKT, lønn og regnskap:
a. Leveranse fra Kristiansand kommune
b. Leveranse fra Kirkepartner (IKT) og Tet AS (regnskap og lønn)
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Tilråding i saken
•
•
•
•

Med bakgrunn i IKT-rådgivers anbefaling, vurderer kirkevergen at det pt. kun er Kristiansand
kommunes tilbud om tjenester innen IKT, lønn og regnskap som er eneste reelle alternativ
ved overgangen til det nye fellesrådet.
Dette medfører at kommunen også velges som leverandør av elektronisk sak-arkiv.
Imidlertid opplyser kommunen at etablering og innføring først kan påbegynnes etter
sammenslåingen.
Kirkelig fellesnemnd bør starte samtaler med KR-IKT og Kristiansand kommune om
beregning av reelle kostnader for IKT, regnskap og lønn.
Kristiansand kirkelige fellesråd bør på sikt knytte seg til Kirkepartner og ta del i utvikling av
fellesløsninger for IKT i Den norske kirke.

Forslag til vedtak i fellesnemnda:
Kristiansand kirkelige fellesnemnd ber kirkevergen starte drøftinger med nye Kristiansand kommune
om leveranse av tjenester innen IKT, lønn, regnskap og sak-arkiv.
c. Skyggebudsjett
Økonomisjef Bente Urdal orienterte resultat og funn i forbindelse med utarbeidelse av
skyggebudsjett. Hensikten med arbeidet er å få oversikt over hvordan det nye fellesrådet økonomi
vil se ut etter sammenslåingen. Med dagens inntekts- og utgiftsnivå ser det pt ut som om det vil
være et samlet underskudd. Fellesnemnda må vurdere hvilke grep som kan og må gjøres for å få et
budsjett i balanse, det være seg endringer i festeavgift, harmonisering av betalingssatser ifm.
kirkelige handlinger, nivå på overføringer fra kommunen etc.
Det fulle saksfremlegget sendes som innkalling til neste møte i fellesnemnda med kopi til
fellesarenaen.
Forslag til vedtak i fellesnemnda:
Skyggebudsjettet tas til orientering.
d. Møteplan for 2019
Forslag til møteplan for fellesnemnda:
- 18. mars, Songdalen
- 17. juni, Søgne
- 7. oktober, Kristiansand
- 9. desember, Songdalen
Forslag til vedtak i fellesnemnda:
Fellesnemnda vedtar møteplanen.
Kommentarer fra fellesarenaen:
-

Ingen spesielle kommentarer til sakene. Tas til orientering.

3. Møteplan for fellesarenaen 2019
-

14. februar, Kristiansand
7. mars, Kristiansand
6. juni, Songdalen
26. september, Søgne
28. november, Kristiansand
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