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Høyringsbrev - tilråding til organisering og lokalisering av 
Øygarden kyrkjelege fellesråd frå 1.12.2019 

Med heimel i vedtak 24.10.2018 i Øygarden kyrkjelege fellesnemnd vert dette høyringsbrevet sendt 
sokneråda i Fjell, Foldnes, Landro, Sund og Øygarden, prosten i Vesthordland og prestane i Fjell, 
Foldnes, Landro, Sund og Øygarden. Vedtaket vert referert i slutten av dette høyringsbrevet. 
Høyringsbrevet sitt vedlegg er  Prosjektleiar sitt tilrådingsdokument til fellesnemnda 24.10.2018. Sjå lenke i 
slutten av brevet. Dette brevet tek for seg hovudtrekka i tilrådinga, men det er viktig å lese sjølve 
tilrådingsdokumentet. 
 
Innleiing 
Fellesrådsområda Fjell, Sund og Øygarden vert slått saman til Øygarden kyrkjelege fellesråd frå 
1.12.2019. Sokna består, men i Øygarden vert Hjelme sokn og Blomvåg sokn slått saman og får 
namnet Hjelme og Blomvåg sokn. I Øygarden har det i fleire valperiodar vore eit samanslått 
sokneråd.  
 
Arbeidet slik det er ute i sokna, vil i all hovudsak gå vidare utan påverknad av samanslåinga av 
fellesråda. Denne høyringa gjeld i hovudsak organisering og lokalisering av fellesrådet, men tilhøvet 
til sokna og sokneråda er omtala. 
 
Samanslåingsprosessar er krevjande. Me bevegar oss til tider i ukjent landskap og det er ingen 
eksakt fasit for kva val ein skal gjere. Avgjerder undervegs fører til konsekvensar som ein i ein tidleg 
fase ikkje heilt hadde oversikt over. Romsleg tilnærming til framtida er viktig etter kvart som 
prosessen skrir fram. 
 
Kulturforskjellar, ulike måtar å arbeide på og ulike behov i sokna gjer at me må arbeide med ei 
forsiktig tilnærming til ei felles løysing, på fellesrådsnivå. Alt kan ikkje skrivast og arbeidet må ta eit 
formelt omsyn til kvar me er i prosessen, ikkje minst i høve til våre tilsette og deira rettar og plikter 
etter lov og forskrift. 
 
Det ligg både små og store utfordringar i samhandlinga mellom stab, sokneråd og fellesråd. Dette er 
eit tema som må arbeidast med utover i 2020 og 2021 (side 4 i tilrådings-dokumentet). 
 
Medverknad frå tilsette i samanslåingsprosessen  
Det er lagt vekt på stor grad av medverknad frå våre tilsette. Dette er i samsvar med arbeidsmiljølova, 
hovudavtale og KA sine retningsliner for samanslåingsarbeidet. Det er våre tilsette som dagleg 
kjenner arbeidet, arbeidsmengda, svak eller god organisering og leiing og også kjenner behovet for 
endring og fornying. Ein skal og ta omsyn til prestetenesta. 
 
Det vart etablert 8 arbeidsgrupper fordelt på dei ulike fagområda. Prestane har også vore med i desse 
arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene starta sitt arbeid på våren 2018 og skulle levere sine tilrådingar 
seinast 1.10.2018. Alle gruppene leverte til rett tid og på ein førehandsdefinert mal. Dette var 
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tilrådingar til prosjektleiar som så skulle ta desse tilrådingane inn i det vidare arbeidet med å utforme 
framtidig organisering og lokalisering av det nye fellesrådet. 
 
Arbeidsgruppene si tilråding 
Det kunne ha vorte eit stort gap mellom arbeidsgruppene si tilråding og mellom arbeidsgruppene og 
prosjektleiing si tilråding, om framtida. Slik vart det ikkje. Det er stor grad av samanfall i det gruppene 
leverte og også i høve til prosjektleiinga sine tankar om framtida.  
 
Tilrådinga byggjer i hovudsak på arbeidsgruppene si tilråding til prosjektleiar 
Tilrådinga slik den er lagt fram byggjer i all hovudsak på arbeidsgruppene si tilråding. Dette gjeld 
organisering og lokalisering. Dei andre kapitla i tilrådinga er prosjektleiar si tilråding. Det gjeld også 
tema som reglement, HMT m.m. Det er altså god forankring hos våre tilsette i det som vert lagt fram. 
Det vert gjennomført drøftingsmøte med dei tilsette etter kvart som prosessen skrir fram. 
 
Det nye fellesrådet sin økonomi (side 3 i tilrådingsdokumentet) 
Det nye fellesrådet sin økonomi er ikkje avklart. Kyrkjeleg fellesnemnd er i ein dialog med kommunal  
fellesnemnd om ei avklaring. Prosjektleiar si tilråding byggjer på ei framskriving av dagens økonomi i 
fellesråda med tillegg for løns- og prisvekst og element knytt til framtidig kommunal tenesteyting. 
 
Talet på stillingar i det nye fellesrådet (Kapittel 4.1.1 side 5 og 4.2.31 side 12) 
Prosjektleiar har ikkje lagt inn nye stillingar. Det er ikkje gitt noko signal frå dei som løyver pengar til 
fellesråda om at ein kan auka talet på stillingar. Kommunane har ved budsjettering for 2019 gitt 
uttrykk for at det ikkje er rom for store påslag på dagens rammer. Løyvingar frå bispedømerådet er 
ikkje i takt med lønsutviklinga. Det skuldast at statlege løyvingar ikkje held tritt med 
kostnadsutviklinga. 
 
Tenesteytingsavtale med kommunen  
Dette er eit tema som skal drøftast med kommunal fellesnemnd. Prosjektleiar legg opp til at det nye 
fellesrådet sjølv tek hand om alle verksemdsområde, også IKT, løn og personalsystem og rekneskap. 
Dersom det vert ei slik løysing vert desse tenestene vurdert lagt til kyrkja sine eigne leverandørar av 
slike tenester. 
 
Ny kyrkjeordning 
I denne fasen av prosessen tek ein ikkje omsyn til konsekvensar av ny kyrkjeordning. Den er ikkje 
vedteken. Konsekvensar av ei ny kyrkjeordning må innarbeidast når kyrkjeordninga er vedteken. 
 
Ny lov for trus- og livssynsamfunn 
Det er mogeleg at regjeringa legg fram den nye lova på våren 2019. Lovframlegg til Stortinget kjem 
alltid om våren, ikkje hausten. Konsekvensar av ei ny lov må innarbeidast når lova er sett i verk.  
 
 
GRUNNELEMENTA I TILRÅDINGA 
 
Framlegg til organisering finn ein i tilrådinga under kapittel 4.2.30 side 12-14. 
Framlegg til lokalisering finn ein i tilrådinga under kapittel 4.2.50 side 16-18. 
 
Detaljar for kvart verksemdsområde er omtale utover i tilrådinga etter sidene referert ovanfor (side 23-
39). 
Leiing  (kapittel 4.2.30 side 12-14 og 4.2.70)  

 Det skal vere ein dagleg leiar for fellesrådet si verksemd. Dette er kyrkjeverje. 

 Det er tilrådd at det vert etablert ein funksjon som personalleiar og ein funksjon som 
assisterande kyrkjeverje. Desse rollane har ein allereie i dag fram mot samanslåinga, bortsett 
frå at personalleiar i dag heiter rådgivar. Ein vil vere i ei krevjande tid fram til 2021 og det er 
viktig å ha ressursar som kan ta hand om utvikling av organisasjon i ei ny tid. 

 Det er tilrådd ei ordning med seksjonar (fag og arbeidsoppgåver). Seksjonane vert leia av ein 
seksjonsleiar.  

 Det er tilrådd ei ordning med team, som skal leiast av ein teamleiar. 
 

Tilsetting i seksjonsleiarstillingar skal skje straks etter at kyrkjeleg fellesnemnd har gjort vedtak 
om organisering, seinast bør det skje i slutten av januar, primo februar 2019. 
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Seksjonar (fagområde eller tenesteområde) 

Ordninga med seksjonar slik ein har i Fjell vert vidareført. Det er tilrådd oppretta følgjande 
seksjonar: 

 Administrasjon – leia av assisterande kyrkjeverje 

 Kyrkjer og gravplass 

 Kyrkjemusikk 

 Diakoni 

 Barn og unge 
 
Team 

 Det er tilrådd ei ordning med team, sett saman frå ulike seksjonar. I dag arbeider ein ofte i 
team i gjennomgåande tiltak og ved enkeltiltak. Definisjonen av team må i denne fasen av 
samanslåingsprosessen forståast romsleg. Det er heilt naudsynt å finne ei god ordning for 
arbeid på tvers av seksjonane.  

 Det er ei utfordring med omsyn til slik organisering fordi ein må arbeide på tvers av 
seksjonsgrenser og rapporteringsstruktur. Det vil også vere ei drøfting kven som skal leie 
teama. Det kan oppstå lojalitetskonflikt. 

 Meininga er at seksjonsleiarane skal arbeide vidare med teamordninga når dei er tilsett i si 
stilling. Utvikling av denne delen organisasjonen skal skje meir detaljart i mars og april 2019 
og løysingane ein kjem fram til skal vedtakast av kyrkjeleg fellesnemnd. 

 
Lokalisering 

 Det er tilrådd ei ordning med eit hovudkontor for fellesrådet på Straume. Alle oppgåver som 
ligg til seksjon for administrasjon vert lokalisert til Straume. Administrative funksjonar som ein 
i dag har i Sund og Øygarden vert flytta til Straume.  

 Arbeidet i Foldnes, Fjell og Landro sokn vil ha base på Straume. 

 Arbeidet i Sund vil ha base i Sund kyrkje (slik som i dag) 

 Arbeidet i Hjelme og Blomvåg sokn vil ha base på Rong, etter nærare avtale med kommunen. 
I dag er ein lokalisert i kommunalt leigde lokale på Rong senter. Det mest nærliggande er å 
leige lokale i dagens rådhus på Rong. 

 Prestane vil ha kontor i det som vert omtala som basar.  
 

Ein kan vurdere om det er hensiktsmessig å samlokalisere Landro og Hjelme og Blomvåg sokn.  
 

Prosjektleiar meiner lokala i Temahuset på Straume ikkje er godt nok eigna for framtidas behov. 
Det vert fremja ei eiga sak på dette til kyrkjeleg fellesnemnd. 

 
Frivillige (kapittel 4.2.80 side 36) 
Tilrådinga set fokus på behovet for frivillige medarbeidarar i framtida. 
 
Fleksibilitet og mobilitet 
Når organisasjonen skal etablerast og ein finn tenlege ordningar for korleis ein dagleg skal arbeidet 
ute i felten må ein vere fleksibel og mobil. Noko av hensikta med å slå saman fellesråda må vere å bli 
fagleg gode i fellesskapet og trekke vekslar på kvarandre til ei kvar tid. Ressursar må kunne 
omdisponerast ved behov. Det betyr at skott og barrierar må unngåast. Ein må arbeide effektivt og 
rasjonelt.  
 
TILRÅDINGSDOKUMENTET OG HØYRING 
Prosjektleiar sitt tilrådingsdokument er omfattande. I ei rekkje av punkta vil kyrkjeleg fellesnemnd 
gjere vedtak. Som ein vil sjå er det allereie gjort vedtak i nokre av punkta. Dokumentet er ikkje ferdig. 
For nokre punkt vil ein ikkje kunne gjere vedtak før eit godt stykke ut i 2019. 
 
Denne høyringa gjeld organisering og lokalisering for det nye fellesrådet frå 1.12.2019. 

 Punkt som er av særleg interesse for sokneråda er merka 1. 

 Punkt som er av særleg interesse for prost og prestane er merka 2. 
 
Sokneråd, prost og prestar kan gi uttale. Frist for å gi uttale er 22.11.2018.  
 
Uttalar skal sendast til: ov769@kyrkja.no   (prosjektleiar) 
 

mailto:ov769@kyrkja.no
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Tilrådingsdokumentet vert ikkje sendt ut i utskrive format. Dokumentet kan lesast eller lastast ned frå 
denne lenka: Prosjektleiar sitt tilrådingsdokument til fellesnemnda 
 
Vedtak i kyrkjeleg fellesnemnd 24.10.2019 
1. Kyrkjeleg fellesnemnd vedtek å sende framlegg til organisering og lokalisering av  
    Øygarden kyrkjelege fellesråd frå 1.12.2019 på høyring. Framlegg til organisering og  
    lokalisering finn ein i kapittel 4 i tilrådingsdokumentet side 12-35.  
2. Det er sokneråd, prost og prestane i Fjell, Sund og Øygarden som kan gi uttale. Det er   
    også høve til å gi uttale til andre kapitel/punkt i tilrådingsdokumentet. 
3. Prosjektleiar vert gitt fullmakt til å utforme eit følgjeskriv ved utsending av  
    tilrådingsdokumentet.  

4. Frist for å gi uttale er sett til:  22.11.2018. 
 

 
HANDSAMING AV INNKOMNE UTTALAR 
Alle uttalar vert vurdert av prosjektleiar både enkeltvis og samla. Vurderingane vil følgje med saka 
fram til handsaming i kyrkjeleg fellesnemnd 4.12.2018. Meininga er at fellesnemnda skal gjere 
endeleg vedtak om organisering og lokalisering i det møtet. 
 
Alle uttalar vert lagt med som vedlegg til saka i fellesnemnda 4.12.2018. 
 
 
 
Med helsing  
 
 
Olav Martin Vik  
Kyrkjeverje/prosjektleiar  
    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
 
                                  
Mottakere: 
Erling Kopperud                                  
Line Steinsland Mosnes                                  
Espen Sigve Tveten                                  
Maria Tveten                                  
Bjarte Nese                                  
Kjell-Asle Børnes                                  
Soknerådet i Fjell ved leiar Anne Elisabeth Møvik 
Hornnes            

                      

Soknerådet i Foldnes ved leiar Per Helge Refvik                                  
Soknerådet i Landro ved leiar Dag-Olav Bjorøy                                  
Øygarden sokneråd ved dagleg leiar Olav Martin 
Vik            

                      

Sund sokneråd ved dagleg leiar Olav Martin Vik                                  

 

https://kyrkja.no/globalassets/fellesrad/oygarden/nye-oygarden-kyrkjelege-fr/saker/prosjektleiar-sitt-tilradingsdokument-til-fellesnemnda-24.10.2018.pdf

