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Protokoll møte Kirkelig fellesnemnd   
 
Møte – Kirkelig fellesnemnd 14.02.2018. 
 
Til stede:  Siv Mari Forsmark, Svein Willy Danielsen, Helene Kjeka Broen, Tore Steen, 

Geirmund Lykke, Toril Stendahl. 
Forfall:   Kjell Inge Nordgård. 
Administrasjonen: Arnt Morten Holmli. 
Møteleder:  Siv Mari Forsmark. 
Sekretær:  Arnt Morten Holmli 
 
 
 
 
 
 

Sak 18/01 – Godkjenning av innkalling til møtet og protokoll fra forrige møte. 

 Forslag til vedtak:  

 Innkalling til møte og protokoll fra forrige møte godkjennes.  

 

 Vedtak:  

 Innkalling til møte og protokoll fra forrige møte godkjennes. 

 

 

 

Sak 18/02 – Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Forslag til vedtak: 

For at informasjon om fellesnemndas arbeid skal kunne nå ut både til ansatte og 

menighetsmedlemmer, er det viktig å benytte seg av sosiale medier vi allerede har i dag. 

Mange menigheter har gode løsninger på internett og/eller facebook. KfiT sin intranettside 

er en god løsning for ansatte. For intern kommunikasjon i KFN, bør vi finne et egnet 

«arbeidsrom» til dette, enten i Møteportalen eller i SharePoint. 

 

Vedtak: 

For at informasjon om fellesnemndas arbeid skal kunne nå ut både til ansatte og 

menighetsmedlemmer, er det viktig å benytte seg av sosiale medier vi allerede har i dag. 

Mange menigheter har gode løsninger både på internett og/eller facebook. KfiT sin 
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intranettside er en god løsning for ansatte. For intern kommunikasjon i KFN, har KfiT valgt 

Public 360 til saksbehandling og møtekommunikasjon. Nemndas medlemmer må få 

nødvendig opplæring i dette. 

Prosjektleder sørger for å få laget en «NYHET» som sendes ut til alle menigheter i 

Trondheim. 

 

 

 

Sak 18/03 – Samordning av IKT-løsninger – framdriftsplan. 

Forslag til vedtak: 

Kirkelig fellesnemnd støtter forslaget om at også ansatte i Klæbu går over til å benytte 

Kirkebakken som IT-plattform. Kostandene med dette må dekkes av det ordinære tilskuddet 

til fellesrådet i Klæbu. 

 

 

Vedtak: 

Kirkelig fellesnemnd støtter forslaget om at også ansatte i Klæbu går over til å benytte 

Kirkebakken som IT-plattform. KfiT som overtok regnskapsføringen for Klæbu fra og med 

2017, vil også overta lønnskjøring fra 01.04.2018. Kostandene med endringene må dekkes 

av det ordinære tilskuddet til fellesrådet i Klæbu. 

 

 

 

Sak 18/04 – Kartlegging av de ansatte i Klæbu. 

Forslag til vedtak: 

Kirkelig fellesnemnd vedtar at det blir gjennomført en kartlegging av de ansatte i Klæbu, for 

å få fram kompetanse, ønsker og forventninger.  

 

 

Vedtak: 

Kirkelig fellesnemnd vedtar at det blir gjennomført en kartlegging av de ansatte i Klæbu, for 

å få fram kompetanse, ønsker og forventninger i forbindelse med overgang til ny 

arbeidsgiver. 

 

 

 

 

Sak 18/05 – Mål og strategiplan for KifT, 2018 – 2022. 

Forslag til vedtak: 

Kirkelig fellesnemnd vedtar at forslag til strategiplanen for KfiT 2018 – 2022, også sendes 

Klæbu menighet som en høringsinstans, på linje med menighetene i Trondheim. 

 
 

Vedtak: 

Kirkelig fellesnemnd vedtar at forslag til strategiplanen for KfiT 2018 – 2022, også sendes 

Klæbu menighet som en høringsinstans, på linje med menighetene i Trondheim. 
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Vennlig hilsen  
 
 

 

Arnt Morten Holmli  
Kirkeverge  

 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift. 
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