Møtereferat – Kirkelig fellesnemnd for Steinkjer og Verran
Tid og sted: Steinkjer fellesråd sine lokaler, torsdag 16.11.17 kl 10:30-12:00
Til stede.
-

Per Ole Austmo - leder

-

Jens Kåre Vågen - nestleder

-

Hilde Vågan – medlem Steinkjer

-

Frode Ystmark – medlem Verran

-

Gustav Danielsen – biskopen

-

Anne Berit Lein – kommunene

Kirkevergene fra Steinkjer og Verran deltok også på møtet.
Dagsorden: Kirkevergene hadd innkalt til møte i fellesnemnda på selvstendig
grunnlag ut fra behov om avklaring av noen sentrale punkter i det videre arbeidet.
Det var ikke sendt ut formell sakliste eller saksfremlegg til behandling. Det ble derfor
heller ikke gjort formelle vedtak i møte, men en del sentrale punkter ble diskutert.
-

Ressursituasjon for samarbeidsprosjekt , behov for revidering av budsjett og
vurdering av stillingsstørelse for prosjektleder.

-

Orientering fra dem som deltok på kurs for fellesnemnd i regi av KA –
Trondheim 25.10.17

Beslutninger i møtet:
-

Kommunal fellesnemnd har nå behandlet forespørselen om tilskudd til drift av
kirkelig fellsnemnd. Beløpet som er stilt til disposisjon er på kr 250.000,- og er
med dette betydelig lavere enn det innsendte budsjettforslaget la opp til. Dette
må derfor kuttes drastisk. Alt knyttet til vurdering av bygg, it-drift må tas ut, og
det som foreligger av midler må gå til ren administrasjon av prosjektet.
Kirkevergene får i oppgave å lage utkast til intern utlysning av prosjektleder i
10% stilling innenfor en lønnsramme på årslønn 500.000,- for perioden
01.01.18-31.12.19. Resten av budsjettet fordeles ut i forhold til
prosjektrelaterte poster knyttet til møtevirksomhet og merkantile kostnader.

-

I forbindelse med diskusjonen rundt prosjektet ble det klart at det er behov for
å få på plass vedtak om mandat for arbeidet i kirkelig fellesnemnd.
Kirkevergene får i oppgave å fremme likelydeende sak til respektive
fellesråd/menighetsdråd om delegering av myndighet til kirkelig fellesnemnd .
Som mal brukes KA’s veileder og saken fremmes i førstkommende møte.

-

Gjennom diskusjonen om utfordringene knyttet til sammenslåing ble det også
klart at Verran har en del personell som går av med pensjon i nær framtid. Det
er derfor viktig at det settes opp en oversikt over tilgengelige mannskaper og
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utstyr i begge områdene relativt raskt, og at man slik kan få vurdert om det kan
skje utveksling av tjenester med videre i perioden før sammenslåingen i 2020.
Kirkevergene får i oppgave å sette opp en slik oversikt og overlevere denne til
prosjektleder innen oppstart 01.01.18

Steinkjer 16.11.17
Gunnvald Granmo
referent
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