Møtereferat fra arbeidsgruppa for sammenslåing av fellesrådene i Steinkjer og Verran
Gruppen består av leder og nestleder i de to fellesrådene, samt prost og de to kirkevergene. Gruppen
har hatt et møte tidligere, og har etter dette påventet endelig vedtak fra stortinget for opprettelse av en
formell fellesnemnd. Neste trinn i denne prosessen vil være opprettelse av en fellesnemd, og bestemme
prosjektorganisering av det videre arbeidet som fører frem til sammenslåing fra 01.01.2020.
Tema: Sammenslåing av fellesrådene i Steinkjer og Verran
Tid og sted: Møterom Skolegata 14. torsdag 22.06.17 kl. 12:00-13:00
Deltagere: Per Ole Austmo (leder Steinkjer fellesråd), Hilde Vågan (nestleder Steinkjer fellesråd), Gustav
Danielsen (prost), Torbjørn Millerjord (kirkeverge Verran) og Gunnvald Granmo (kirkeverge Steinkjer)
Ikke tilstede: leder og nestleder i Verran menighetsråd Jens Kåre Vågen (leder), nestleder Frode
Ystmark.
Med bakgrunn i Stortingets vedtak om sammenslåing hadde kirkevergene kalt inn til møte for å få
prosessen med å etablere fellesnemnd i gang. Siden møte ble besluttet med relativt kort varsel ble det
problemer for deltagerne fra Verran å delta, men det ble sett som hensiktsmessig å avvikle møtet som
planlagt. Det ble diskutert tre ulike saksforhold der det ble lagt noen føringer for det videre arbeidet.
Verran har jo også formelt valgt sine to medlemmer til fellesnemnd (leder og nestleder i
fellesråd/menighetsråd), Steinkjer vil gjøre dette i møte i Steinkjer kirkelig fellesråd den 16. august. Det
tas sikte på følge mønstret til Verran, og at dette blir leder og nestleder i fellesrådet.
1. Det anses som hensiktsmessig å følge KA sine anbefalinger i forhold til opprettelse av
fellesnemnd. Dette vil si to representanter fra hvert fellesråd, representant fra biskopen (prost)
og en representant fra kommunene. Det er mest hensiktsmessig at denne sitter i den
kommunale fellesnemnda. Gunnvald får i oppdrag å ta kontakt med den nye rådmannen for
Steinkjer og Verran - Torunn Austheim, og utfordre henne til at den kommunale fellesnemnda
oppnevner en representant til å sitte i «vår nemnd». Budsjett for fellesnemnd/prosjekt med
sammenslåing.
2. Utkast til budsjett for fellesnemndas, prosjektleder virksomhet. KA har laget et skjema for å
skissere budsjett. De to kirkevergene får ansvar for å lage utkast til budsjett. Utgangspunktet vil
være et det engasjeres prosjektleder i mellom 35-40% stilling, og at det vurderes om det er
praktisk at dette legges til ansatte i administrasjonen som i dag ikke har full stilling. Gunvald og
Torbjørn får ansvaret med å sette opp et utkast til budsjett med bakgrunn i skjemaet fra KA.
Utkast til budsjett behandles i fellesnemndas sitt møte nå i august.
3. Partssammensatte utvalg. Det er behov for å etablere partssammensatte utvalg for å dekke
behov for drøftinger og informasjon til ansatte. Utvalgene vil bestå av de to representantene fra
det enkelte fellesråd, samt tillitsvalgte representanter fra fagforeningene. Siden dette i vårt
tilfelle er relativt få, er det greit at alle tillitsvalgte får muligheter til å delta. Det kan jo også
kanskje være tilstrekkelig med et partssammensatt utvalg får både Steinkjer og Verran. Dette
må avklares i første møte i fellesnemnda.
4. Avklare mandat og fullmakter for prosjektleder og fellesnemnd.
De to fellesrådene må avklare mandat og fullmakter til fellesnemnda så fort som mulig.
Første møte i fellesnemnda blir i Verran 16.08.17 kl 19:00
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