DEN NORSKE KYRKJA
Strand kyrkjeleg fellesråd

MØTEPROTOKOLL STRAND KYRKJELEG FELLESRÅD
25.02.2021 kl. 18-21.40 i Jørpeland kyrkje
Til stede: Tor Jan Aarstad (leder), Kristoffer Amdal, Eli Nesvåg, Ole André Straume, Øystein
Strømsnes, Tor Magne Nesvik
Forfall: Inger Lise Alfarnes
Andre: Rune Skagestad (kirkeverge i Stavanger), Bodil Sande Turøy (verneombud),
Anita Grødem (tillitsvalgt), Liv Åse Gaard (fung. kirkeverge)

8/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
Øystein Strømsnes fremmet forslag om «Kirkeverge/fungerende kirkeverge anses som inhabil
og bes tre ut av møtet etter saksutredelse i sak 10/21, slik at fellesrådet kan diskutere og gjøre
vedtak uhildet.»
Saken var i forkant vurdert av Fellesrådets arbeidsgiverorganisasjon KA, som konkluderte med at
kirkevergen/fungerende kirkeverge er habil.
Fellesrådet tok denne vurderingen til etterretning og forslaget til Strømsnes ble ikke tatt opp til
avstemning.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.
Votering: Enstemmig.

9/21 KURSING AV FELLESRÅD
Vedtak: Strand kirkelige fellesråd ber kirkevergen organisere et kurs for fellesrådet med kursholdere
fra KA senere i år.
Votering: Enstemmig.
10/21 HVEM SKAL FØLGE OPP/HA ANSVAR FOR PERSONALKONFLIKTEN FRA
ARBEIDSGIVERSIDEN I TIDEN FRAMOVER
Øystein Strømsnes fremmet forslag til vedtak:
a. I tråd med delegasjonsreglementet punkt 2.4 trekker fellesrådet tilbake § 4
Personalforvaltninga, hvor kirkevergen gis personalansvar for ansatte i fellesrådet.
b. Fellesrådet vil inngå i dialog med Jørpeland menighetsråd om utforming av nytt
delegasjonsreglement som fordeler arbeidsgiveransvaret mellom kirkeverge og menighetsråd, jf.
Kirkeordningen § 17 tredje ledd.
c. Tidligere vedtak i behandling av personalkonflikten stilles i bero.
d. Varsler fra ansatte impliserer kirkevergen i personalkonflikten. Fellesrådet anser derfor
kirkevergen inkludert nærmeste underordnede som inhabil.
Votering: 0 stemmer.
Kirkevergens forslag til vedtak: Strand kirkelige fellesråd tar dette til etterretning.
Votering: 5 stemmer for, 1 blank.
Vedtak: Strand kirkelige fellesråd tar dette til etterretning.
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SAK 11-21 OPPRETTE ET AD HOC-UTVAL FOR SAMTALE MED JØRPELAND
SOKNERÅD
Øystein Strømsnes fremmet forslag til vedtak:
a. Fellesrådet oppnevner et utvalg bestående av Alfarnes/Strømsnes, Amdal og Straume. Disse
representerer begge menighetsråd og kommunen. Tillitsvalgt i involveres ved behov.
b. Mandat: Inngå i dialog med Jørpeland menighetsråd om hvordan bestemte
arbeidsgiverfunksjoner kan delegeres til menighetsråd, og utforme et eller flere forslag til nytt
delegasjonsreglement for kirkeverge og menighetsråd. Fellesrådet ber utvalget involvere juridisk
bistand fra eksempelvis Kirkerådet i utformingen. Forslag(ene) presenteres innen 14 dager for
fellesrådet i ekstraordinært fellesråd.
c. Fellesrådet vedtar ekstraordinært møte 11. mars 2021. Fellesrådet inviterer Jørpeland
menighetsråd til dette møtet, med talerett, men ikke stemmerett.

Forslaget ble trukket.
Kirkevergens forslag til vedtak: Strand kirkelige fellesråd oppnevner leder i FR, geistlig representant
i fellesrådet og kirkevergen, til et ad hoc-utvalg som går i dialog med representanter fra Jørpeland
sokneråd om organisering av arbeidet. Verneombud og plasstillitsvalgt inviteres også med.
Kirkevergens opprinnelige forslag ble i møtet noe justert.
Vedtak: Strand kirkelige fellesråd oppnevner leder i FR, nesteleder i FR, geistlig representant i
fellesrådet, kommunal representant, tillitsvalgt og kirkevergen, til et ad hoc-utvalg som går i dialog
med representanter fra Jørpeland sokneråd om organisering av arbeidet.
Votering: 4 stemmer for, 2 blanke.
Kirkevergen innkaller til møte før neste Fellesrådsmøte 17. mars.
12/21 …

Unnt. Offtl. jf. Off. lova § 13.

SAK 13-21 BEHANDLE ULIKE FORSLAG TIL LØSNING I PERSONALKONFLIKTEN I
JØRPELAND MENIGHET
Øystein Strømsnes fremmet forslag til vedtak:
a) Saken utsettes til ekstraordinært fellesråd 11. mars.
ELLER
b. Fellesrådet ber Jørpeland menighetsråd kontakte følgende rådgivere for bistand med å hjelpe
sykemeldte tilsatte ved Jørpelandsteamet i komme tilbake til jobb når den helsemessige
situasjonen tillater det: Bjørn Inge Raknes ved Raknes Organisasjonspsykologi AS
https://spesialkompetanse.no/ Bjørnson Organisasjonspsykologene https://www.bjornson.no/

Forslaget ble trukket.
Kirkevergens forslag til vedtak: Strand kirkelige fellesråd ber kirkevergen iverksette et
stabsutviklingsprogram for de ansatte i Jørpelands-teamet gjennom bedriftshelsetjenesten.

Kirkevergens opprinnelige forslag ble i møtet noe justert.

Vedtak: Strand kirkelige fellesråd tar til etterretning at kirkevergen kontakter uavhengig
ekstern ekspertise for å iverksette et stabsutviklingsprogram for de ansatte i Jørpelandsteamet.
Votering: Enstemmig.
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SAK 14-21 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN MHT. LØNN
Øystein Strømsnes fremmet forslag til vedtak:
Fellesrådet ber kirkevergen korrigere lønnsutgifter for Jørpeland menighetsråd for 2020 og
lønnsforpliktelser for 2021. På nåværende tidspunkt ser det ikke ut for å være behov for
nedbemanning, men kirkevergen bes følge med på lønnsutgifter for Jørpeland menighetsråd ved
framleggelse av revidert budsjett juni 2021, og vurdere permittering som tiltak dersom
aktivitetsnivået ikke kan opprettholdes på samme måte som i et normalår.

Forslaget ble trukket.
Vedtak: Strand kirkelige fellesråd ber kirkevergen ta kontakt med KA for bistand i forbindelse med en
eventuell nedbemanning og om mulighet for bruk av permitteringer.
Votering: Enstemmig.
Dokumenter lagt fram i møte av Øystein Strømsnes, oversendes kirkevergen.

15/21 ORIENTERINGSAKER
- Vikarer i stillinger
- Ny kirke på Tau
16/21 EVENTUELT OG ORIENTERINGAR
En sak ble tatt opp av Ole André Straume:
Saksframlegg:
Ønske om digitale møter på grunn av Korona. Muterte virus er på framgang, vaksineprosessen går
sent. Ønsker at fellesrådet er med å ta samfunnsansvar ved å gjennomføre møter på Teams frem til
samfunnet åpner opp. Dette kan også bidra til å skape åpenhet i fellesrådet sine møter. Jmf politiske
møter i Strand. Det er i dag liten mulighet for tilhørere til å delta på møtet.
Det er egen forskrift vedr. dette. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-17334?q=fjernm%C3%B8ter%20i%20kirkelige%20organer
I følge forskriften kan en ha både åpne og lukkede møter digitalt.
Forslag til vedtak: Strand kirkelige fellesråd har digitale møter frem til 1.5.21..
Vedtak: Strand kirkelige fellesråd har digitale møter så lenge smittesituasjonen krever dette, og så
sant ikke sakene i møtet tilsier at det bør gjennomføres fysisk møte.

Votering: Enstemmig.

Jørpeland 26. februar 2021

Tor Jan Aarstad
leiar

Liv Åse Gaard
fung. kirkeverge

