Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Referat
fra møte i Tillitsvalgtforum 10. januar 2018 på kirkesenteret, Mandal
Til stede:
Monica de Klerk, arbeidstakerrepresentant Lin
Johanna Engamo, tillitsvalgt Utdanningsforbundet/KUFO
Kari June Greibesland, arbeidstakerrepresentant Mar
Tanja S. Husby, kirkeverge Mar
Jörn Hänsch, tillitsvalgt MFO/Fagforbundet
Jan Helge Kristensen, vara for Arild Knutsen, representant for prestene
Tormod Lindland, arbeidstakerrepresentant Man
Øystein F. Ramstad, kirkeverge Man
Siri G. Risdal, kirkeverge Mar
Einar Sørensen, verneombud Man
Bjørg Nilsen Tjøm, tillitsvalgt Delta/verneombud Lin
Steinar Moen, prosjektleder
1. Tillitsvalgtarbeidet – offentliggjøring
Liste over navn og kontaktopplysninger på medlemmene i Tillitsvalgtforum gjøres
tilgjengelig på fellesnemndas nettside. Referatene fra møtene legges også ut samme sted.
2. Saker til møtet i fellesnemnda 17.01.2018
Til sak 3 Tjenesteyting fra kommunen
Det framkom ingen merknader til forslag til vedtak.
Når det gjelder gravferdsdriften, forutsettes det at konsekvensene av ev. endring av
rutinene i Marnardal blir utredet nærmere, og at det blir anledning til å uttale seg om dette
før endelig vedtak, særlig fra dem som arbeider på kirkegårdene i Mandal og Lindesnes.
Det understrekes viktigheten av vedtakets pkt 2 om realistisk verdsetting av ev.
tjenesteytingsavtaler.

Til sak 4 Ny kirkeverge fra 2020
De prinsipielle sidene ved saken ble gjennomgått og drøftet med alle til stede. Slutten av
drøftingene ble gjennomført etter at de tre kirkevergene fratrådte møtet.
Det ble framsatt følgende forslag til uttalelse fra Tillitsvalgtforum:
På bakgrunn av vurderingen fra KA av mulig rettskrav for stillingen, forutsetninger og
forbehold, ber tillitsvalgtforum om at fellesnemnda utreder nærmere de tre kandidaters
egnethet, egenskaper og kompetanse før vedtak fattes.
Uttalelsen ble vedtatt mot to stemmer: prestenes representant og verneombudet i Mandal.
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Videre ble prosjektleder bedt om å framføre en anmodning om at de tre
arbeidstakerrepresentantene kunne få møte i starten av behandlingen av sak 4 for å
supplere uttalelsen fra dagens møte, og ev. svare på spørsmål fra nemnda, jf. Reglement for
medbestemmelse pkt 7, femte strekpunkt.
3. Møteplan 1. halvår 2018
Gitt at fellesnemnda har møter iht planen fastsatt i sak 27/2017, berammes møter i
Tillitsvalgtforum på kirkesenteret i Mandal slik:
tirsdag 6. februar kl 12.30
onsdag 11. april kl 13.30
tirsdag 8. mai kl 12.30
tirsdag 5. juni kl 12.30
Steinar Moen, referent
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