

Møte i Senja kirkelige fellesnemnd
Sted: Medby skole
Tid: 19.06.2018
Til stede: Anita Sebulonsen, Sigurd Skollevoll, Trude Killie Solli, Marita Albrigtsen, Ernst Norbakken, John
Arnar Hansen, Tone Edwards, Marit Reiersen, Harriet Hansen, Ann- Marit Skogstad, Stein Iden, Håkon
Ryvoll, Eli Blomseth Helgesen.
Forfall: Per-Inge Søreng og vara Eli-Ann Jensen Andreassen
Ikke til stede: Gro Leite Andersen
Godkjenning av innkalling: Godkjent
Godkjenning av saksliste: Godkjent
Protokoll fra forrige møte var ikke vedlagt.
Det ønskes at protokoll fra menighetsrådene også blir lagt ved som referat.

6/18 Orienteringssaker




Presentasjon av prosjektlederne
Oppdatering av prosjektbeskrivelsen
Fordeling av arbeidsoppgaver på prosjektlederne

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering

7/18 Møteplan for fellesnemnda
Det legges opp til 1 møte pr måned fra august til november slik at vi kan få nødvendig framdrift i prosessen.
Samtidig må arbeidsgruppene jobbe parallelt for å levere inn til fellesnemnda. For å minske på tidsbruk og
møtegodtgjørelse legges det opp til at noen arbeidsgrupper har møte samme dag som det er fellesnemnd. Da
vil prosjektledere og kirkeverger være tilgjengelig for bistand til gruppene.
Fellesnemnda må bestemme møtedag og hvor møtene skal være.
August:
Oktober:
November:

uke 34
uke 43
uke 46

tirsdag 21.08 kl. 12
tirsdag 02.10 kl. 12
tirsdag 27.11 kl. 12

Berg
Tranøy
Lenvik

Møtebehandling:
Det ble foretatt justering på møtedatoer og redusert med 1 møte.
Vedtak:
Møtekalenderen vedtas som besluttet på møtet

8/18 Justering av framdriftsplanen
Vi ligger langt etter opprinnelig framdriftsplan og må sette inn innsatsen på å komme i rute.
Framdriftsplanen ligger vedlagt med endringsforslag der datoer er justert. (Vedlegg)
Møtebehandling:
Besøksadresse:
Kunnskapsparken
Finnsnes

Web:
www.senja2020.no

E-post
prosjekt@senja.kirken.no
senja@tranoy.kirken.no
Senja@lenvik.kirken.no


Framdriftsplanen er et levende dokument og det må påregnes at den må justeres flere ganger. Den er likevel
for ambisiøs som den er satt opp og må justeres ca 1 mnd ut i tid. (se vedlegg)
Vedtak: Framdriftsplanen justeres med de endringene som kom under møtebehandlingen

9/18 Nedsetting av arbeidsgrupper
Møtebehandling:
Som en parallell til det arbeidet som gjøres med den kommunale sammenslåingen settes det ned
arbeidsgrupper som skal jobbe med det kirkelige.
For hver gruppe må det settes en målsetning, milepæler (datofestede) og bestemmes hvem som skal delta og
være leder.
Disse gruppene må ha egne møter og levere sin innstilling inn til kirkelig fellesnemnd som gjør vedtak.
Det er vesentlig at arbeidsgruppene holder framdriftsplanen. Prosjektlederne og kirkeverger bistår gruppene i
arbeidet.
Det ble under møtebehandlinga foreslått at arbeidsgruppene med kirkepolitiske representanter skulle
reduseres fra 5 til 3.

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Organisering, arbeidsgiverpolitikk og tjenesteutvikling
Økonomisk politikk og økonomireglement. Kontrakter og avtaler
Menighetenes planer, organisering og kultur.
Det kan opprettes undergrupper ved behov.

Under møtet fordelte fellesnemndas representanter seg i arbeidsgrupper

Gruppe 1
Org, personal,
tjenesteutv
Gruppe 2
Økonomi, avtaler
Gruppe 3
Menighetenes org,
kultur, planer

Lenvik
Trude Killie Solli

Tranøy
Tone Edwards?

Berg
Ivar Mortensen

Torsken
Harriet (PSU)

Ernst Norbakken

John Arnar Hansen

Ingrid Bjørkli
Jansen

Gro Leithe Hansen
?

Marit Reiersen,
Roy-Willy Hansen

Øyvind Ropstad?

Marita Albrigtsen

Det var tidligere oppfordret til at menighetene skulle finne kirkepolitiske representanter til gruppene.
Berg har meldt inn 3 navn fra menighetsråd;
1. Ivar Mortensen
2. Roy-Willy Hansen
3. Ingrid Bjørkli Jansen
De andre menighetene må også melde inn navn til arbeidsgruppene
Pl kan lage forslag til kulturbyggingsaktiviteter tidlig høst, ellers legges det til gruppe 3 å jobbe med dette.
Vedtak:
Besøksadresse:
Kunnskapsparken
Finnsnes

Web:
www.senja2020.no

E-post
prosjekt@senja.kirken.no
senja@tranoy.kirken.no
Senja@lenvik.kirken.no


Arbeidsgruppenes sammensetning vedtas med de deltakerne som ble funnet under møtet. Hvilken
arbeidsgruppe er ikke helt avklart. Menighetsrådene kommer med sine kandidater og prosjektledere
utarbeider milepælsplan og mandat til neste møte.

10/18 Budsjettregulering
Møtebehandling
Prosjektleder orienterte om det reviderte budsjettet.
Vedtak:
Nytt budsjett vedtas som fremlagt.

11/18 Økonomireglement (utsettes)
Sak 12/18 Håndtering av økonomi i prosjektperioden
Møtebehandling:
Det ble etterlyst detaljer angående attestasjons- og anvisningsmyndighet, og det ble lagt inn, og noen
formuleringer ble justert.
Forslag om honorar til leder ble diskutert. Leder forlot møtet
Forslag : Leder skal ha 10 000 kr i honorar pr år. Leder for kirkelig fellesnemnd er i fulltidsjobb, derfor er
det naturlig at hun mottar kompensasjon for sitt arbeid som leder. Gjelder for 2018 og 2019. Vedtatt
enstemmig.
Vedtak:
1.
2.
3.



Vedtak i sak 15/17 Revisor annulleres
Vedtak i sak 16/17Attestasjons- og anvisningsrett annulleres
Attestasjon – og anvisningsmyndighet vedtas som bestemt av kommunal fellesnemnd;
Den kommunale fellesnemnda har bestemt at Torsken kommune skal føre regnskapet
De har vedtatt at alt av utgifter som gjelder ansatte og rådsmedlemmer i de eksisterende
fellesrådene skal attesteres og anvises i hvert fellesråd under en prosjektkode. Det gjelder bl.a
møtekostnader og kjøreregninger og bevertning.
 Disse utgiftene skal hvert fellesråd søke refusjon for hos Torsken kommune
 Det er bestemt at prosjektleder Eli Blomseth Helgesen skal ha attestasjonsmyndighet og tilgang
til prosjektets regnskap i Visma.
 Det er bestemt at Eli B Helgesen skal ha attestasjonsmyndighet og Hogne Eidissen skal ha
anvisningsmyndighet for regnskapet til kirkelig fellesnemnd.
4. Reglement for møtegodtgjørelser og honorar vedtas med tillegg for honorar.
5. Leder skal ha honorar på kr 10 000 pr år. Gjelder for 2018 og 2019. Føres under
møtegodtgjørelser

Sak 13/18 Informasjonsstrategi
Det er behov for å arbeide med flere strategier, jmf sak 9/18.
Informasjonsstrategi inneholder strategi for informasjon til
 ansatte/medarbeidere,
Besøksadresse:
Kunnskapsparken
Finnsnes

Web:
www.senja2020.no

E-post
prosjekt@senja.kirken.no
senja@tranoy.kirken.no
Senja@lenvik.kirken.no


 uttalelser til medier,
 bruk av menighetsblad og informasjon til menighetene,
 internett, etc.
Kirkelig virksomhet har som organ en generell informasjonsplikt, og spesielt i prosjekttiden er det viktig å ha
dette gjennomtenkt.
Møtebehandling:
Info til alle medlemmer/ innbyggere:
 Menighetsbladet er fremdeles et aktuelt informasjonsorgan – kan lage et felles for alle menighetene.
Er det mulig å utgi et felles blad med informasjon i 2019 til alle husstander i Senja?


Lokalavisa er en aktuell informasjonskanal i prosjektperioden.



Hjemmesida Senja2020vil ha informasjon om kirkelig fellesnemnd.

Info til stab/ menighetsråd
- Går via referater til kirkevergene som har videre informasjonsansvar
Vedtak
Det utarbeides en informasjonsplan for Senja kirkelige fellesnemnda







Møtebehandling:
Erfaringer fra tidligere Senja kirkelige fellesråd var i stor grad negative for menighetsrådene, til fordel for
fellesrådene. Menighetsrådene trenger sekretær-saksbehandlings- og regnskapshjelp.
Forslag til vedtak:
Hvert menighetsråd bør drøfte saker som har betydning for sammenslåingsprosessen og spille det inn til
fellesnemnda ved prosjektledere.
Møtet ble avslutta kl 15 med fotografering av de frammøtte.
Referent: Eli B Helgesen

Besøksadresse:
Kunnskapsparken
Finnsnes

Web:
www.senja2020.no

E-post
prosjekt@senja.kirken.no
senja@tranoy.kirken.no
Senja@lenvik.kirken.no

