DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesnemnd i Klæbu-Trondheim
Siv-Mari Forsmark
7015 TRONDHEIM

Vår saksbehandler

Vår ref.

Arnt Morten Holmli
Tlf:95928403
ah887@kirken.no

Jp-ID:17/5067
(Oppgis ved alle
henvendelser)

Deres ref.

Dato
04.12.2017

Protokoll Kirkelig fellesnemnd 28.11.2017
Tilstede: Siv Mari Forsmark (leder), Svein Willy Danielsen (nestleder), Helene Kjeka Broen, Tore
Steen, Toril Stendahl, Geirmund Lykke.
Fra administrasjonen: Kjell Inge Nordgård og Arnt Morten Holmli.
SAKSLISTE
Sak 17/07 - Økonomi / oppdatering på søknad, vedlagt
Vedlegg sak 17/07 - Kommunal fellesnemnd i Trondheim og Klæbu, vedlagt
Sak 17/08 - Stillingsbeskrivelse prosjektleder, vedlagt
Sak 17/09 - Reglement for partssammensatt utvalg, vedlagt
Sak 17/10 - Beslutningsform i fellesnemnda, vedlagt
Sak 17/11 - Informasjonsstrategi -1, vedlagt
Sak 17/12 – Framdriftsplan, vedlagt
MELDINGSSAKER
Meldingssak 17/01 - KLaboraLabSakDocumentOppnevning av geistlig representant
Meldingssak 17/02 - Sammenslåing av kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland og Møre –
opprettelser av kirkelig fellesnemnd.
Sak 17/05 Møtedatoer kirkelig fellesnemnd
Møtetidspunkt for våren 2018 ble endret og fastsatt til:
Onsdag 14.02.2018, kl 08:30 – 10:30.
Onsdag 16.05.2018, kl 08:30 – 10:30.

Besøksadresse:
Munkegata 6
www.kirken.no/trondheim

Postadresse
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Telefon
+47 994 36 000

Epost /Internett
post.trondheim@kirken.no
https://kirken.no/trondheim

Sak 17/07 Økonomi / oppdatering på søknad
Behandling:
Prosjektleder kirkelig fellesnemnd har vært i dialog med prosjektleder kommunal fellesnemnd, og
de er blitt enige om å oversende en «forklaring» på hva som ligger i vårt budsjett. Budsjettet vil bli
behandlet i Kommunal fellesnemnd sitt neste møte tirsdag 5.des. Det ble også lagt fram et sterkt
ønske om å få bevilget budsjettet for 2019 i denne omgangen
Vi gjør ingen endringer på budsjettet på nåværende tidspunkt, men avventer kommunal
fellesnemnd sin behandling.
Kostnader til tilstandsvurdering av Klæbu kirka skulle ikke vært en del av dette budsjettet. Det
tilhører budsjettet til Klæbu kirkelig fellesråd.
Geirmund Lykke mener han har nok info til å om nødvendig, engasjere seg under behandling av
budsjettet.
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vil følge opp tilskudd fra kommunal fellesnemnd. Dersom ikke hele budsjettet
blir bevilget i denne omgangen, må kirkelig fellesnemnd følge opp ved budsjettjusteringer
fremover.
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vil følge opp tilskudd fra kommunal fellesnemnd. Dersom ikke hele budsjettet
blir bevilget i denne omgangen, må kirkelig fellesnemnd følge opp ved budsjettjusteringer
fremover.
Sak 17/08: Stillingsbeskrivelse prosjektleder
Behandling:
Hovedoppgaver – ansvar:
Punkt 2, siste setning: «Prosjektleder er også sekretær for partssammensatt
utvalg/administrasjonsutvalget».
Punkt 3 og 4 erstattes med: Prosjektleder er ansvarlig for nødvendige utredinger i prosjektet.
Nytt punkt 4: Prosjektleder sikrer informasjon internt i organisasjonen.
Punkt 6: skal ende med kommunene.
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vedtar fremlagt stillingsbeskrivelse for prosjektleder.
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vedtar forslag til stillingsbeskrivelse prosjektleder med de endringer som
framkom i møtet.
Sak 17/09 Reglement for partssammensatt utvalg
Behandling:
§ 3 : Stillingsinstrukser endres til stillingsbeskrivelser.
Det ble presisert det som er beskrevet i mandatet, at de ansatte i kirkelig fellesråd i Klæbu (KfiK)
skal bli informert og ha fortrinn på lik linje med ansatte i KfiT, dersom det skal være utlysninger av
ledige stillinger. Det samme skal også gjelde motsatt vei. Dette er gjeldende fra og med 1.1.2018.
Fellesnemnda skal ha uttalerett i ansettelser, men det enkelte fellesråd tilsetter i prosjektperioden.
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Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vedtar reglement for partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg).
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vedtar forslag til reglement for partssammensatt utvalg
(administrasjonsutvalg) med de endringer som framkom i møtet.
Sak 17/10: Beslutningsform i fellesnemnda.
Behandling:
Det er bred enighet i fellesnemnda for at det er ønskelig å oppnå konsensus, dersom det skulle
komme saker av prinsipiell karakter.
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vedtar forslag til beslutningsform.
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd vedtar forslag til beslutningsform, og vil søke å oppnå konsensus dersom det
skulle komme saker av prinsipiell karakter.
Sak 17/11: Informasjonsstrategi
Behandling:
«Folkevalgte» må med under kulepunktet om hvem informasjonen skal være tilgjengelig for.
Hvem informasjon om arbeidet skal sendes ut til: De nærmeste menighetene det vil si «Gamle»
Heimdal prosti og Bratsberg menighet. Dette avklares med sonelederne i Strinda og på Heimdal.
Andre informasjonskanaler: Legge ut info på intranett, fellesrådenes hjemmesider + eventuelt dele
på menighetenes Facebook-sider.
Prosjektleder skriver info om prosjektet som legges ut på intranett sammen med bilder av nemnd
og utvalg.
KfiT er snart ferdig med et kommunikasjonsstrategiprosjekt. Dette bør også være rimelig relevant
for Klæbu, og en mulighet til å erverve seg kunnskapen gjennom prosjektet.
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd kom opp med følgende innspill til informasjonsstrategi, slik at inntresenter skal
kunne holde seg orientert i forbindelse med sammenslåing av fellesrådene i Klæbu og Trondheim:
Vedtak:
Informasjon legges tilgjengelig på intranett og på fellesrådenes internettsider.
Dersom menighetene har facebook-sider kan informasjon deles der.
De geografisk nærmeste menighetene det vil si «Gamle» Heimdal prosti og Bratsberg
menighet, bør bli spesielt orientert om prosessen. Prosjektleder avklarer hvordan med
sonelederne.
Sak 17/12: Framdriftsplan
Behandling:
Arbeidet med framdriftsplan er så vidt startet, og det forventes at den vil bli endret flere ganger i
løpet av prosjektperioden.
Kommentarer til første gjennomgang:
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Valg av felles revisor er satt i gang.
Kontorsituasjon i Klæbu bør vurderes under hele prosjektperioden, og må være avklart innen våren
2019. Hva som skjer på rådhuset og sokneprestens innspill må tas med i vurderingen.
Kirkevergen bør søke å synliggjøring kostnaden med dagens husleie.
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd er innstilt på at framdriftsplan for sammenslåing av de to fellesrådene i Klæbu
og Trondheim, må være dynamisk.
Fellesnemda har følgende innspill til framlagt framdriftsplan:
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd er innstilt på at framdriftsplan for sammenslåing av de to fellesrådene i Klæbu
og Trondheim, må være dynamisk.
Fellesnemda ber om at prosjektet spesielt følger opp:
Lokalisering av kirkekontoret.
Synliggjøre verdien av tjenesteytingsavtalen.
Fremdriftsplanen tas fram på hvert møte framover.
MELDINGSSAKER
Meldingssakene 17/01 og 17/02 gjennomgått og tatt til etterretning.
Prosjektleder tar kontakt med bispedømmekontoret og informerer om at fellesnemnda er etablert
og prosjektet er kommet i gang.

Vennlig hilsen
Arnt Morten Holmli
Kirkeverge
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift.

Kopi til:
Ingjerd Heggheim Fredriksen
Ove Sørtømme
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