Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Referat
fra møte i Tillitsvalgtforum 8. november 2017 på kirkesenteret, Mandal
Til stede:
Monica de Klerk
Johanna Engamo
Tanja S. Husby
Jörn Hänsch
Arild Knutsen
Jan Helge Kristensen
Øystein F. Ramstad
Siri G. Risdal
Einar Sørensen
Steinar Moen
1. Vedr. ROSA
Det ble bemerket at sak 32 om organisasjonsplan er fremmet før det er gjennomført en
ROSA, jf. vedtak i sak 22/2017. Det anses likevel ikke som problematisk, det er forståelse
for at sak 32 må behandles så raskt som mulig. ROSA må likevel gjennomføres før resten
av organisasjonsplanen tegnes ut.
2. Saker til møtet i fellesnemnda 22.11.2017
Det var bare merknader til sak 32 Organisasjonsplan.
a) Til pkt 1
Tillitsvalgtforum slutter seg enstemmig til prosjektleders vurdering i saksframlegget.
Det ble understreket at det er fire sokn som skal betjenes og ha lokal tilhørighet, og at
dette blir tatt med i videre vurderinger.
b) Til pkt 2
Under gjennomgangen, ble det klart at det var behov for at prosjektleder gjorde noen
presiseringer i de tre modellene:
 Når prestetjenesten ikke er tatt med i modellene, er det ikke uttrykk for en
usynliggjøring. Prestetjenesten har sin opplagte plass i soknenes arbeid, og skal
fortsatt ha det, men sammenslåing av fellesrådene handler utelukkende om
fellesrådets organisasjon. Framtidige, sentralt initierte endringer, f.eks. mot én
arbeidsgiverlinje, må tas hensyn til når det ev. kommer. Slike hensyn ligger ikke i
prosjektets perspektiv fram mot 2020. Mulige konsekvenser av sammenslåingen
for prestetjenesten, f.eks. omdefinering av prostigrenser, ligger til prosten/
bispedømmerådet å håndtere.
 Når modell I beskriver to «ressurser» i tillegg til kirkevergen, er disse ikke å forstå
som mellomledere. Det er ett ledelsesnivå i modell I, kirkevergen, men denne
personen får tilført personell slik at kirkevergefunksjonen kan ivaretas forsvarlig.
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 Modell II A og B har begge innført et to-nivå-lederskap som arbeidsgiver.
Forskjellen er at i modell A er mellomlederne knyttet til lokalisasjon, mens i B er
mellomlederne knyttet til faggrupper.
 Hvordan modellene beskriver fordelingen av de forskjellige ansvarsområdene som
ligger til kirkevergerollen er helt tilfeldig,- hvordan dette fordeles mellom aktuelle
personer blir en oppgave for fellesnemnda å fastsette på et seinere tidspunkt.
 At modellene har to bokser ved siden av kirkevergen i ledergruppa er tilfeldig som
eksempler; antall personer, stillingsstørrelser, kompetanse og sammensetning blir
definert i planen på et seinere tidspunkt.
 Når det i modell II B heter «Fagleder for ..», ligger det ikke implisitt en
forutsetning om at denne faglederen skal ha samme fagutdanning/fagkompetanse
som dem vedkommende skal lede. Lederkompetanse hos de forskjellige
mellomlederne vil måtte bli vurdert på selvstendig og fritt grunnlag.
Etter at disse presiseringene var gjort, sluttet forumet seg enstemmig til Alternativ I, i
samsvar med prosjektleders forslag til vedtak.
Det ble også bemerket at de tilsatte/tillitsvalgte så viktigheten av at kirkevergen og
vedkommendes nærmeste medarbeidere i ledergruppa kunne være synlige også på alle
lokale menighetskontorer for å minske opplevelsen av avstand til fellesrådskontoret.
Dette handler mer om «ledelsesverdier» i det nye fellesrådet, og skrives ikke inn i
organisasjonsplanen.
c) Til pkt 3
Forumet hadde tilslutning til hovedinnretningen til prosjektleders forslag til teksten i
dokumentet om «Forventninger til kompetanse/kvalifikasjoner til kirkevergen i nye
Lindesnes kirkelige fellesråd», og viste til kirkeloven § 14 om fellesrådets oppgaver/
ansvar.
Til dokumentets pkt 4 framkom det et alternativt forslag (endringer understreket):
Kirkevergen må ha relevant høyere utdanning og erfaring som leder i virksomhet med
sammenliknbar størrelse og kompleksitet.
Med «høyere utdanning» menes minimum høgskole-/universitetsutdanning.
Forslaget fikk tilslutning fra 4 av 7 av tillitsvalgte/tilsattes representanter/verneombud.
3) Tillitsvalgt for Delta/NITO
Tanja S. Husby meddelta at dette var hennes siste møte som tillitsvalgt, idet hun tiltrer
som kirkeverge i Marnardal 1. desember og dermed skifter rolle.

Steinar Moen, referent
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