Grunnlagsdokument for det nye fellesrådet:
Navnet på det nye fellesrådet blir Senja kirkelige fellesråd
Mål :
-

Senja kirkelige fellesråd skal være lovlig etablert fra 01.01.2020
Bred involvering av alle de fire menighetsrådene/fellesrådene ( Berg-Torsken-Tranøy-Lenvik)
Betjene alle soknene med god faglig kompetanse
Kirke- og menighetsstrukturen skal bestå slik den er pr. i dag.
Senja kirkelige fellesråd skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass

Mandat for Kirkelig Fellesnemnd (KF)
KF gis fullmakt til å:
-

Opprette et prosjekt for etableringsprosessen, deriblant å vedta prosjektbeskrivelse, budsjett og
framdriftsplan og organisering av prosjektet.
Forberede budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det er imidlertid det nye fellesrådet som skal
behandle budsjett og økonomiplan.
Forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med den kommunale fellesnemda.
Fremme forslag til organisering av det nye fellesrådet for de 4 fellesrådene
Forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter
omorganiseringen
Utarbeide funksjons- og bemanningsplaner for Senja kirkelige fellesråd i samarbeid med tillitsvalgte
Utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.
KF skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i forhold som
gjelder sammenslåing blir ivaretatt.
KF skal sikre at ledelse og ansatte i prestetjenesten får muligheten til å medvirke i forhold som gjelder
sammenslåing.
KF skal sikre at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt.
KF skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen.
Et antall av KFs medlemmer fra Fellesrådene skal utgjøre arbeidsgivers representanter i
partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen.
KF har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser.
KF har ansvar for å informere innbyggerne om prosessen. Møtereferater sendes fellesrådene

Fellesnemda består av 11 personer


2 folkevalgte representanter fra Fellesrådene i hvert sokn, bortsett fra Lenvik som får
3 personer
= 9 personer
 1 utpekt representant fra biskopen
 1 kommunal representant utpekt av kommunene.
Personer med møterett:
Prosjektleder har møte-, tale- og forslagsrett.
Kirkevergene har møte- og talerett.
Når partssammensatt utvalg er konstituert har også leder derfra møte- og talerett i fellesnemda.
Representantene i fellesnemda fra fellesrådene:



Lenvik: Ernst Norbakken, Trude Killie Solli, Marita Albertsen Vara:
Berg: Anita Sebulonsen og Ivar Mortensen. Vara: Marit Reiertsen




Tranøy: John Hansen og Tone Edvards. Vara: Terje Olsen
Torsken: Harriet Hansen og Gro Leithe Andersen. Vara:

Funksjonstiden til fellesnemnda er fra 12.10.2017 fram til 1. desember 2019.
Fellesnemda velger sin leder og nestleder blant de valgte representantene. Fellesnemda
samarbeider med kirkevergene om å få ferdigstilt prosjektbeskrivelse og framdriftsplan
innen november
Vert for kirkelig fellesnemd blir Lenvik kirkelige fellesråd

Økonomiske prinsipper:
-

Alle utgiftene bør dekkes av prosjektmidler.
Møtegodtgjørelse og dekning av reiseutg osv som i kommunens reglement.
Hvis det skulle påløpe utgifter som går utover de tildelte midlene, brukes det fordelingsprinsipp basert
på folketall.

Fellesnemda utarbeider de økonomiske prinsippene ut fra kommunenes
styringsdokument og de innspill som kom i møtet.

Prosjektleder
Stillingen som prosjektleder lyses ut eksternt når prosjektbeskrivelse er klar. Fellesnemd
og kirkeverger får i samarbeid ansvar for å utarbeide forslag dette innen medio nov

_____________________________
Leder i Lenvik kirkelige fellesråd

_____________________________
Leder i Berg kirkelige fellesråd

_____________________________
Leder i Tranøy kirkelige fellesråd

_______________________________
Leder i Torsken kirkelige fellesråd

