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Felles økonomienhet er på plass
Fra forvaltningsreformen i 2017 har det fra statens side vært en forventning
om en effektivisering i kirken, når 12 selvstendige enheter ble samlet til ett
rettssubjekt. Det lå tydelige føringer for dette i departementets
høringsnotater, lovproposisjoner og årlige statsbudsjett.
Fra 1. juni er vår felles økonomienhet (FØ) på plass. Enheten består av 19
ansatte, og hovedoppgaver er økonomi og lønn. Vi ansatte har i hovedsak
kontorplasser der vi jobbet før vi ble en del av FØ, og det er kun Hamar,
Sør-Hålogaland og Borg som ikke har ansatte fra FØ plassert i sine
lokaler.
Vi som er ansatt i FØ gleder oss til å levere våre tjenester. Vi skal sammen
sørge for at Den norske kirke kommer styrket ut av denne prosessen.
Denne omorganiseringen skal gi en årlig innsparing på 20 millioner kroner,
og dette skal brukes viktige diakonale satsinger, og sikre størrelsen på
statstilskuddet - uten kuttforslag.
Bakgrunn for FØ
Prosessen for effektivisering og rasjonalisering av merkantile tjenester i
Den norske kirke ble startet opp høsten for halvannet år siden.

Effektiviseringsutvalget skisserte større grad av samkjøring og
samhandling, og reduksjon i antall ansatte på økonomifeltet. Det ble
vedtatt å etablere en «Felles økonomienhet» som skal betjene alle enheter
innen rettssubjektet. I disse to årene har noen ansatte sluttet, noen har fått
andre arbeidsoppgaver og noen har tatt imot sluttpakker. På denne måten
er det blitt vesentlig færre årsverk til å utføre fellesoppgavene.
Ansatte i bispedømmeråd og Kirkerådet har fått tilsendt informasjon om FØ
og hvordan man kommer i kontakt, og rutinebeskrivelser vil løpende bli lagt
ut på Kirkebakken.
>> Les mer og se bildet av FØ her, på Kirkebakken
Øyvind Berntsen, økonomisjef Kirkerådet
Lenker som går til Kirkebakken, kirkens intranett, krever pålogging - men
det koster ingen ting. Kirkebakken er gratis for alle ansatte i kirken - les
mer her.










3,1 millioner velgere kan stemme i Kirkevalget. Men da må både
vaglmedarbeidere, kandidater og sentrale myndigheter fortelle om
det. Nå ligger kommunikasjonspakker for valg og PR-plan med mer
tilgjengelig på kirkens nettide om valg >> Kirkevalget.no
Stor profilkampanje skal vise at det er “Rom for deg” i kirken.
Kirkerådets kommunikasjonsavdeling har fått utarbeidet nytt materiell
som alle menigheter og bispedømmer kan ta i bruk, på Facebook,
Instagram, egne hjemmesider. >> Les mer om kampanjen og finn
ressurser (publiseres 17. juni) på >> Ressursbanken
Kyrkja jobbar målretta for å få fleire foreldre til å velje dåp for det
vesle barnet. I ulike kanalar blir dåp framsnakka, og dette når breitt
ut. >> Les meir på Kyrkjebakken Finn ressursar de kan nytta i
kyrkjelyden i >> Ressursbanken
Har du en formening om konfirmasjonstidens gudstjenester? Nå er
ordning for disse gudstjenestene ute på høring >> Les mer og delta i
høringen på kirkens nettside
En kirke uten frivillige stopper opp. Få inspirasjon og gode tips til
hvordan du kan pleie de frivillige menigheten allerede har, eller hjelp
til å finne nye, >> Artikkel på Kirkebakken













Rekrutteringskonferansen har fått tittelen Mer enn du tror, og den
arrangeres 26. november i Oslo. Dagen er aldeles gratis for
deltakerne, og alle som er opptatt av rekruttering ønskes velkommen.
>> Les mer og med deg på på Kirkebakken
Er kyrkja dykkar lukka når det ikkje er eit arrangement der? Kanskje
er sommaren 2019 sommaren de opnar opp for folk som vil ha ei fin,
ikkje-organisert stund i kyrkja. >> Her får du gode tips til kva du skal
tenkje på (på Kyrkjebakken)
Nasjonal pilegrimskonferanse starter 30. august – det passer for deg
som er nysgjerrig på både nye steder, nye mennesker og gamle
tradisjoner. >> Les mer og meld deg på på Tunsbergs nettside
I høst er det igjen Diakonikonferanse, 24.-25. oktober. To dager i
Oslo under overskriften Noen må våke – stemmer for rettferdighet i
det offentlige rom skal inspirere og utruste diakoner og andre i
kirkelige stillinger >> Mer info og påmelding her, på VIDs
hjemmeside
Ny nordsamisk Bibel er utformet av Bibelselskapene i de tre nordiske
landene. I august skal Biibbal 2019 lanseres offisielt. >> Les mer på
Bibelselskapets hjemmeside
Å leve grønt er meir i vinden no enn nokon gong. Kyrkjelyden i
Sørfold har gjort alvor av å vere ansvarleg, dei fylte ein heil månad
med klimahendingar og deler gjerne tips og røynsler. >> Les saka på
Kyrkjebakken
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