Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

14.02.2018
kl. 013:00 – 16:00
Mandal menighetshus

Tilstede:
Roger Greibesland, Per Ragnar Haraldstad, Marry Kleiven, Kari Roksvold Lindland, Ragnvald Madland,
Ståle Ryste, Terje Arild Valborgland, Christoffer Westermoen.

Saker
Sak 005/18 Orienteringssaker
1. Tre meldinger fra tilsatte/tillitsvalgte knyttet til sak 4/2018, tidligere oversendt i epost.
2. Referat fra møte i Tillitsvalgtforum 6. februar 2018.

Forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Møtebehandling:
Til pkt 1: Fellesnemnda bemerket at noen av epostene som var oversendt, ikke var beregnet på andre enn
fellesnemndas medlemmer.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Sak 006/18 Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSA)
Tillitsvalgtforum ba i sitt møte 13.10.2017 om at det ble gjennomført en ROSA, noe fellesnemnda sluttet seg
til i vedtak i sak 22/2017. Arbeidet med å vurdere temaer, sannsynlighet/konsekvens og tiltak bør gjøres i en
arbeidsgruppe som er representativ og bredt sammensatt fra både politikere, administrasjon, verneombud og
tillitsvalgte. Samtidig bør ikke arbeidsgruppa bli for stor, dersom den skal kunne ha en hensiktsmessig
arbeidsform.

Forslag til vedtak:
En arbeidsgruppe for å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for fellesnemnda/nytt fellesråd settes
sammen slik (alfabetisk):
Johanna Engamo, tillitsvalgt (Utdanningsforbundet/KUFO)
Tanja S. Husby, rådgiver (Man) og kirkeverge (Mar)
Marry Kleiven, fellesnemnda (Lin)
Arild Knutsen, sokneprest (Mar)
Ragnvald Madland, fellesnemnda (Man)
Siri G. Risdal, kirkeverge (Lin)
Einar Sørensen, verneombud (Man)
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Gjennomført analyse legges fram for fellesnemnda.

Møtebehandling:
Prosjektleder gjennomgikk kort prinsippene for hvordan ROS-analysen er tenkt, formål og rammer for
arbeidet med den. Det ble presisert at det er arbeidet i fellesnemnda, dvs analyse av risiko og sårbarhet for
sammenslåingsprosessen som skal vurderes. Fellesrådene - både i dag og etter 2020 – har selvstendig ansvar
for å gjennomføre ROSA for sin totale virksomhet.

Vedtak:
En arbeidsgruppe for å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for fellesnemnda/nytt fellesråd settes
sammen slik (alfabetisk):
Johanna Engamo, tillitsvalgt (Utdanningsforbundet/KUFO)
Tanja S. Husby, rådgiver (Man) og kirkeverge (Mar)
Marry Kleiven, fellesnemnda (Lin)
Arild Knutsen, sokneprest (Mar)
Ragnvald Madland, fellesnemnda (Man)
Siri G. Risdal, kirkeverge (Lin)
Einar Sørensen, verneombud (Man)
Arbeidet igangsettes straks.
Gjennomført analyse legges fram for fellesnemnda.

Sak 007/18 Ny kirkeverge fra 2020, 2. gangs behandling
Det vises til behandlingen av sak 4/2018, hvor vedtaket var at nemnda ville la kirkevergestillingen gå til
intern utlysning. De som var gitt oppdraget med å gjennomføre intervju og avgi innstilling, har vurdert at
saken ikke er tilstrekkelig gjennomdrøftet, og har bedt om at saken får ny behandling i fellesnemnda. Som
grunnlag for diskusjonen i fellesnemnda, har leder fremmet samme forslag til vedtak som i sak 4.

Forslag til vedtak:
3. Øystein F. Ramstad tilbys stillingen som kirkeverge i nye Lindesnes kirkelige fellesråd fra 01.01.2020.
4. Siri G. Risdal (100%) og Tanja S. Husby (50%) tilbys stillinger i ledelsen som ressurser for kirkevergen.
Prosjektleder utarbeider et forslag til nærmere organisering («ledergruppe») og fordeling av fagområder i
samråd med den kommende kirkevergen og de to andre stillingene i ledelsen. Forslaget legges fram for
fellesnemnda på aprilmøtet.
5. De formelle tilsettingene skjer med ny arbeidsavtale samtidig med de øvrige tilsatte på slutten av 2019
iht. reglene for virksomhetsoverdragelse.

Møtebehandling:
De tre kirkevergene v/Tanja S. Husby fikk anledning til å komme med en uttalelse før møtet ble lukket.
Fellesnemnda drøftet status og videre framdrift.
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Vedtak:
1. Vedtaket fra sak 4/2018 opprettholdes; stillingen som kirkeverge fra 2020 lyses ut internt i de tre
fellesrådene.
2. Det engasjeres et eksternt konsulentfirma for å lede prosessen med utlysing/intervju. Prosjektleder
innhenter priser for slikt oppdrag fra aktuelle firmaer.
3. Ståle Ryste og Terje Arild Valborgland får fullmakt til å velge konsulentfirma ut fra pris og kompetanse,
og følge opp prosessen sammen med ekstern rådgiver.
4. Fellesnemnda informeres løpende underveis, med mulighet for å komme med innspill.
5. Innstilling etter intervju mv oversendes fellesnemnda for videre behandling.

Sak 008/18 Godkjenning av innkalling og protokoll (behandlet som første sak)
Godkjenning av innkalling til dette møtet.
Godkjenning av protokoll fra møtet 17.01.2018, utsendt pr epost 19.01.2018.

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møtet 17.01.2018 godkjent.

Møtebehandling:
Prosjektleder fikk kritikk for å ha tatt saksorienteringen i sak 4 inn i protokollen, som dermed er
offentliggjort. Siden saken ble behandlet lukket, burde hele saken vært håndtert som B-sak. Prosjektleder tok
kritikken til etterretning.

Vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møtet 17.01.2018 godkjent.
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Sak 009/18 Eventuelt
Leder meldte ved starten av møtet at han hadde en eventueltsak på slutten av møtet.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Leder meddelte fellesnemnda at han av helsemessige årsaker etter nøye betenkning hadde besluttet å trekke
seg fra vervet i fellesnemnda med umiddelbar virkning.

Vedtak:
Fellesnemnda tok informasjonen til etterretning.
Det forutsettes at Mandal kirkelige fellesråd oppnevner et nytt (vara)medlem til fellesnemnda.

For Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Steinar Moen
prosjektleder

Leder: Ragnvald Madland tlf 90 11 00 64 epost info@ra-ma.no
Prosjektleder: Steinar Moen tlf 90 94 00 88 epost som@mandal.kirken.no

Side 4 av 4

