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SAKSLISTE

   
01/12 PROTOKOLL FRA MØTE 08/11

Protokollen er vedlagt.

Kirkevergens innstilling:

Protokollen godkjennes og undertegnes. 

02/12 DRIFTSBUDSJETT 2012 – JUSTERINGER i hht rammetilskudd fra kommunen

Det vises til fellesrådets vedtatte budsjettinnspill til 
kommunen, tidligere tilsendt.

Litt historikk: 
Rammetilskuddet til fellesrådet for 2011 ble ved politisk vedtak 
fastsatt til kr. 7.655.000, mens rådmannen hadde innstilt på 
7.455.000.
Generelt lønns- og prispåslag fra 2011 til 2012 var av rådmannen
fastsatt til 3,2%.
Et forventet tillegg på 3,2% tilsvarer da kr.7.900.000, 
en økning på kr.245.000.

Fellesrådet ba om rammetilskudd for 2012 stort kr.8.167.000.
Rådmannen innstilte på kr.7.695.000.
Politisk vedtak ble kr.7.795.000.

Dette gir en økning på 140.000 kr. i rammetilskudd i forhold til 
2011 og tilsvarer 1,8%.

Budsjettsituasjon er da slik:
Fellesrådet ca kr.100.000 for å være på holde 2011-nivå.

I forhold til fellesrådets budsjettinnspill kr.8.167.000
og den tildelte rammen kr.7.795.000
må budsjettet justeres ned med kr.  372.000
for å komme i balanse.

Vedlagt finnes kirkevergens forslag til justert/balansert 
driftsbudsjett 2012.



Som man vil se er det lagt inn litt på inntektssiden.
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Kirkevergens innstilling:

Kirkevergens forslag til balansert driftsbudsjett for 2012 
vedtas.

03/12 FELLESRÅDETS STRATEGTPLAN 2012.

Evaluert strategiplan for 2011 er tilsendt og medbringes til 
møtet.
Rådet begynner på arbeidet med å justere planen og sette opp mål 
for 2011.
Kirkevergen tar med utkast til plan 2012 til møtet.
Det tas sikte på å gjøre vedtak i møtet 27. mars.

Saken fremmes til drøfting og uten innstilling.

04/12 PRIORITERT VEDLIKEHOLDSPLAN

Planen er sendt ut.
Planen må justeres i hht driftsbudsjett 2012. 
Nye innspill/ønsker er dukket opp og bør innarbeides i planen:

o Vannuttak i traktor-garasjen i driftsbygningen. Dette ville lette arbeidet med 
maskinvask og avspyling av støvler og oljedresser for kirkegårdsansatte. 
Pris ca kr. 13.000, inkluderer materiell, arbeid og mva.

o Luftfukteren i gravkapellet trenger vanntilførsel for å fungere og organistenes 
ønske er å få lagt vannrør opp til orgelgalleriet. 
Pris ca kr. 12.000 inkluderer materiell, arbeid og mva.

Fellesrådet bør drøfte muligheter og prioriteringer for 2012 og 
2013. Prisoverslag er i ferd med å bli innhentet.

Kirkevergens innstilling:

Fellesrådet justerer og vedtar vedlikeholdsplan for 2012 – 2013.

05/12 UTLYSING AV KIRKEVERGESTILLINGEN

Kirkeverge Reidun Bugge vil i møtet fremlegge ønske om å 
fratre stillingen sommeren 2012.
Utlysningen bør skje så raskt som mulig, slik at fellesrådet får
tid til en grundig og god prosess og muligheten for å ha ny 
kirkeverge på plass når Bugge fratrer burde være tilstede.



 KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEKONTORET  24.01.2012
 RB

 01/12 Kl. 18.30  

.-------------------------------------------------------------------------.

Vedlagt finnes kirkevergens utkast til utlysning, både på egne
og NAVs nettsider og i aviser. 

Vedlagt finnes også utkast til lederavtale og arbeidsavtale for 
kommende kirkeverge.

Fellesrådet bør nedsette et ad hoc-utvalg som gis fullmakt til å
arbeide videre med tilsettingssaken og avtalene. 
Utvalget kan f.eks. bestå av KADM-utvalgs leder, kommunens 
representant og kirkevergen.

Det bør tas stilling til intervjupanel. Dette kan f.eks. bestå 
av ad hoc-utvalget og fellesrådets geistlige representant.

Det bør vedtas en fremdriftsplan i saken.

Kirkevergens innstilling:

Fellesrådet tar kirkeverge Reidun Bugges fremsatte ønske om å 
fratre stillingen pr. 31. juli 2012 til etterretning.

Fellesrådet oppnevner et ad hoc-utvalg bestående av KADM-utvalgs 
leder, kommunens representant og kirkevergen.

Utvalgets mandat er å arbeide 
o særskilt med utlysnings- og tilsettingsprosessen
o videre med utformingen av arbeids- og lederavtalene
o arbeide fram “strategi- og måldokument” med 

tanke på kommende stillingsinnehaver.

Til intervjupanel oppnevnes ad-hoc-utvalgets medlemmer og 
fellesrådets geistlige representant.

Fellesrådet forventer fremdrift i saken etter følgende plan: 
o utlysning av stillingen innen 20. februar
o søknadsfrist settes til 15. mars.
o søkertablå skal foreligge til fellesrådets møte 27. mars
o intervjuer gjennomføres i løpet av uke 13
o anbefaling/uttalelse fra intervjupanelet skal foreligge til fellesrådet innen 

onsdag 4. april
o det tas sikte på tilsetting i ekstra fellesrådsmøte tirsdag 10. april.

06/12 ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER
Fra 

o Personalfronten



o Bygg og anlegg
o Annet
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07/12 EVENTUELT

Saker under dette punktet skal normalt være av informativ karakter og meldes så tidlig 
som mulig, - senest til rådets leder ved møtets begynnelse.
Saker som trenger utredning skal normalt ikke tas opp, men kan 
meldes slik at de kan settes opp med saksnummer i et senere 
møte.
Unntak kan være akutte hastesaker og kort informasjon.


