Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden for sammenslåing av fellesrådene i
Mandal, Lindesnes og Marnardal
Jf. referat fra møte med tillitsvalgte 08.09.2017 og sak 12/2017 i fellesnemnda.
For arbeidet i nye Lindesnes kirkelige fellesnemnd, er partene enige om følgende reglement:
1. Det legges til grunn at vedtak i fellesnemnda angår arbeidstakerne på tilsvarende måte som
i fellesrådet. Ordningen for medbestemmelse i prosjektperioden fram til 01.01.2020 skal
følge reglene i Hovedavtalen for KA-området, med noen praktiske tilpassinger.
2. Det velges tillitsvalgte for organisasjonene som er representert i de tre fellesrådene, som
ivaretar rettigheter og plikter etter HA § 9.
3. Det velges tre representanter for arbeidstakerne som ivaretar rettigheter og plikter etter
HA § 10 (med vara), én fra hvert fellesråd.
4. Prestene har ingen formelle rettigheter i Hovedavtalen for KA-området. Deres
arbeidsforhold kan likevel bli berørt av sammenslåingen, og representant for prestene
inviteres til drøftingene sammen med øvrige tillitsvalgte/arbeidstakerrepresentanter.
5. Verneombudene (der det er valgt slike) inviteres også til å delta i drøftingene.
6. Fra arbeidsgiverne møter kirkevergene i Mandal, Lindesnes og Marnardal, prosten i
Mandal og prosjektleder.
7. For å ivareta rettigheter og plikter etter Hovedavtalen, og samtidig gjennomføre
kommunikasjonen på en rasjonell og kvalitativ måte, praktiseres medbestemmelsen på
følgende måte i et tillitsvalgtforum:
– I tillegg til de tillitsvalgte, representanten for prestene, de tre kirkevergene og prosten,
inviteres de tre arbeidstakerrepresentantene og verneombudene også i de regelmessige
møtene i tillitsvalgtforumet. Med mindre det kreves egne, særskilte drøftinger, er
drøftingsplikten etter Hovedavtalen § 9-4 ivaretatt med dette.
– Prosjektleder innkaller til møte i forumet normalt før hvert møte i fellesnemnda, etter at
agenda og fortrinnsvis sakspapirer er ferdigstilt.
– Prosjektleder skriver referat fra møtet, som sendes ut - så sant mulig - før kommende
møte i fellesnemnda. Referatet legges fram for fellesnemnda til orientering.
– Dersom de tillitsvalgte mener det er nødvendig, kan de uttale seg skriftlig om saker som
fellesnemnda skal behandle.
– I enkelte saker av vesentlig viktighet, kan de tre arbeidstakerrepresentantene be om
møte med hele eller deler av nemnda, slik at drøftinger om de aktuelle
problemstillingene kan tas direkte.
– Tillitsvalgtforumet kan også ivareta behovet for «arbeidsgrupper» som kan bistå
prosjektleder med kjennskap til det enkelte fag-/forvaltningsområde, enten gjennom
dem som ordinært møter i forumet, eller at forumet supplerer seg selv etter behov.
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Det meldes til prosjektleder om hvem som er valgt i de ulike tillitsvervene så snart valgene er
foretatt.

Godkjent av tillitsvalgtforumet i møte 13. oktober 2017, lagt fram for fellesnemnda til
orientering i sak 21/2017.
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