Lyngdal kirkelige fellesnemnd
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INNKALLING
MØTE I FELLESNEMND FOR NYE LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD
Møtedato

Tirsdag 28. november

Møte nr. 06 - 2017

Tid
Kl. 19:00-21:00
Sted
Konsmo
Medlemmer som Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart
innkalles:
Håland, Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds
representant) og Geirulf Grødem (biskopens
representant).
Varamedlemmer, Kari Nilsen, Trond Flottorp, Johan Ekeland og Geir Ola Tveit
som får sakspapirer,
men som kun møter
ved beskjed om forfall

Geistlig: Geirulf Grødem

Andre:

Ingunn Birkeland og Carl Magnus Salvesen

SAKER:
23/17
24//17
25/17
26/17
27/17
28/17

Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger
Reglement for medbestemmelse
Møteplan 2018
Befaring kirkekontoret i Audnedal
Befaring Konsmo kirke
Eventuelt

A

N

23.11.2017
Terje Litland
leder av Lyngdal kirkelige fellesnemnd

Side:
2
3
5
6
7
8

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 28.11.17 Saksbehandler:

Arkiv:

– Sak 23/17
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GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte
ble godkjent.
2. Møtebok fra 31.10.17
ble godkjent og underskrevet av og .

MELDINGER
Ø Prosjektleder er ansatt.
Ø Høring ny lov om Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn.
Ø Samling for ansatte og fellesnemnd 20. november.
Ø Nettsted

Særutskrift:
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Reglement for medbestemmelse
Aktuelle referanser:
·
·

FN-sak 11-17 "Fellesnemndas arbeidsform"
FN-sak 20-17 "Medbestemmelse"

Saksopplysning:
Prosjektleder har den 22. november hatt møte med tillitsvalgte for å drøfte og
komme frem til en ordning for medbestemmelse og partssammensatt utvalg.
Partene legger i felleskap frem følgende forslag til reglement for
medbestemmelse i prosjektfasen:

Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden for
sammenslåing av fellesrådene i Audnedal og Lyngdal
Jf. referat fra møte med tillitsvalgte 27.09.17 med påfølgende kort
oppfølgingsmøte 05.10.17 og FN-sak 20/17.
For arbeidet i Lyngdal 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. Tillitsvalgte for organisasjonene som er representert i de to fellesrådene
ivaretar rettigheter og plikter etter HA § 9.
3. Det utpekes to 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 Audnedal og Lyngdal, prosten i Lister
og prosjektleder.
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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 to kirkevergene
og prosten, inviteres de to 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 som
vedlegg til sakene i innkallingen.
– 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 to
arbeidstakerrepresentantene eller fellesnemnda be om møte i
partssammensatt utvalg, slik at drøftinger om de aktuelle problemstillingene
kan tas direkte, jfr. HA § 10.
– 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.
– Ansatte i Audnedal kirkelige fellesråd og Lyngdal kirkelige fellesråd har
mulighet til å henvende seg, via prosjektleder, med skriftlige innspill til
tillitsvalgtsforums møter.
Tillitsvalgte melder snarest til prosjektleder om hvem som er valgt i de ulike
tillitsvervene.

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar det fremlagte forslag til reglementet for å
ivareta medbestemmelse og partssammensatt utvalg i henhold til Hovedavtalen.

Særutskrift:
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Møteplan 2018
Aktuelle referanser:
·

FN-sak 11/17 "Fellesnemndas arbeidsform"

Saksopplysning:
Vi har vedtatt at det settes opp et møte i måneden utenom i sommermånedene
og desember. Det er i forslaget ikke lagt opp til møte i mars pga. påske.

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Møteplan for 2018:
23.
27.
17.
22.
19.
18.
23.
27.

januar
februar
april
mai
juni
september
oktober
november

Møtene starter kl. 19:00 og varer normalt til kl. 21:00.

Særutskrift:
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Befaring Audnedal kirkekontor
Aktuelle referanser:
· FN-sak 06-17 "Samansetning og mandat kirkelige fellesnemnd Nye

Lyngdal kirkelige fellesråd", punkt 7 i mandat.

Saksopplysning:
Fellesnemda må gjøre seg kjent med eksiterende ressurser og kontorlokalene
som fellesrådet disponerer er en viktig del av dette. Det er her ansatte og
prester har sitt daglige virke.
Kirkeverge i Audnedal leder gjennomgangen av lokalene til kirkekontoret i
Audnedal og redegjør kort for arbeidet ved kontoret og hvordan lokalene brukes
og fungerer. Hva er bra og ønskes videreført? Hva kan vi benytte anledningen til
å endre eller forbedre?

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen og innspillene med i det videre
arbeidet.

Særutskrift:
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Befaring Konsmo kirke
Aktuelle referanser:
· FN-sak 17-17 "Godkjenningar innkallingar og referateter. Meldinger"
Saksopplysning:
Forrige møte hadde fellesnemda en befaring av Lyngdal kirke, kapell og
kirkegård. Vi fortsetter denne gang med å befare Konsmo kirke.
Kirkevergen i Audnedal forbereder en kort presentasjon.

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen med i det videre arbeidet.

Særutskrift:
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Eventuelt
vedtak:

Særutskrift:

Arkiv:

– Sak 28/17
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