DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellesråd
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf: 71111475
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no

Molde 01.09.2016

Møtebok Molde kirkelige fellesråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

31.08.2016
kl. 17:00 – 18.30
Kirkekontoret - Gotfred Liesplass 4

Tilstede:
Britt Janne Tennøy, Inge Christian Meidell, Eyvind Pettersson, Max Ingar Mørk, Frank Willy Mork, Johanne
Stave, Olav Gading.
Meldt forfall:
Oddlaug Kari Herje Hovdenak.
Videre møtte:
HansJakob Nes møtte som sekretær.
Møtet ble ledet av:
Eyvind Pettersson
Underskrifter:

Eyvind Pettersson

Hans Jakob Nes

1. Åpning
Dagens bibelord ble lest.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent uten merknader.
3. Godkjenning av møtebok fra 01.06.2016.
Godkjent uten merknader.
4. Behandlet ble:
Sak 013/16 Driftsbudsjett 2016 - revisjon 1
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar endring av driftsbudsjett 2016 i samsvar med forslag i saksutredning
datert 26.08.2016.

Behandling:
Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar endring av driftsbudsjett 2016 i samsvar med forslag i saksutredning
datert 26.08.2016.

Sak 014/16 Tilsettingsreglement - revisjon 2016.
Forslag til vedtak:
Kirkelige fellesråd vedtar nytt tilsettingsreglement i samsvar med forslag datert 26.06.2016.

Behandling:
Uttale fra administrasjonsutvalget ble lagt fram i møtet:
Kirkelige administrasjonsutvalg har følgende kommentarer til forslag til nytt tilsettingsreglement:.
Korrekturendring i pkt 10 første avsnitt og «administrasjonsutvalget» i pkt 10 siste avsnitt ble
endret til «fellesrådet».
Det foreslås endring av pkt om vedtak og endring av reglementet: Pkt 1 siste avsnitt strykes. Nytt
avsnitt tilføyes pkt 12: «Endringer i reglementet vedtas av fellesrådet etter drøftinger med
tillitsvalgte og uttale fra administrasjonsutvalget».
Fellesrådet var enige i administrasjonsutvalgets presiseringer.
Olav Gading foreslo en presisering av at menighetsrådene også skulle uttale seg ved vurdering av
stilling i pkt 2, andre avsnitt. Fellesrådet var enig i dette. Siste setning blir da slik: «Før det fattes
vedtak skal berørte menighetsråd og administrasjonsutvalget uttale seg.»
Olav Gading foreslo en språklig presisering i pkt 9 om Arbeidsatvale og tilsettingsvilkår,fjerde
avsnitt. Fellesrådet var enig i dette. Fjerde avsnitt blir da slik: «Der det stilles krav om tjenestebrev
og vigsling må dokumentasjon på at grunnlaget for dette er i orden legges fram før tiltredelse.»
Olav Gading foreslo en presisering av fellesrådets tilsettingsansvar for kirkeverge også i vikariater.
Setningen «Fellesrådet tilsetter kirkeverge» flyttes fra siste avstnitt i pkt 10 underpunkt «Tilsetting i
fast stilling» til nytt siste avsnitt i pkt 10 underpunkt «Inntak i vikariater/midlertidig tilsetting».
Vedtak:
Kirkelige fellesråd vedtar nytt tilsettingsreglement i samsvar med forslag datert 26.06.2016 og de
endringer som kom fram i møtet.
Sak 015/16 Permisjonsreglement - revisjon 2016.
Forslag til vedtak:
Kirkelige fellesråd vedtar nytt tilsettingsreglement i samsvar med forslag datert 26.06.2016.

Behandling:
Uttale fra administrasjonsutvalget ble lagt fram i møtet:
Kirkelig administrasjonsutvalg har følgende kommentarer til forslag til nytt permisjonsreglement:
Det foreslås slik endring av siste setning i pkt 6.3 om vedtak og endringer i reglementet endres slik:
«Endringer i reglementet vedtas av fellesrådet etter drøftinger med tillitsvalgte og uttale fra
administrasjonsutvalget.»
Fellesrådet var enig i endringsforslaget fra administrasjonsutvalget.
Vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar nytt tilsettingsreglement i samsvar med forslag datert 26.06.2016 og
endringer som kom fram i møtet.

Sak 016/16 Forhåndsbetalte avtaler om stell av grav - orientering om status
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesråd tar regnskap for 2015 for forhåndsbetalte avtaler om stell av graver til orientering.

Behandling:
Det ble votert over forslaget til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kirkelig fellesråd tar regnskap for 2015 for forhåndsbetalte avtaler om stell av graver til orientering.

Sak 017/16 Valg til KA's landsråd 2017-2021. Forslag til kandidater
Forslag til vedtak:
Molde kirkelige fellesråd foreslår ……………. som kandidat til KA’s landsråd i perioden 2017-2021.

Behandling:
Fellesrådet drøftet saken og rådets medlemmer ble utfordret til å stille til valg. Britt Janne Tennøy
vurderer det nærmere og dersom hun stiller seg villig foreslår fellesrådet henne som kandidat til
KA’s landsråd i perioden 2017-2021.
Vedtak:
Molde kirkelige fellesråd foreslår Britt Janne Tennøy, forutsatt at hun stiller seg villig, som kandidat
til KA’s landsråd i perioden 2017-2021.

5. Referatsaker
Sak fra departementet om navn på gravminne på gravlund etter askespredning ble kommentert og
bakgrunnen for saken ble presisert.
6. Orienteringssaker
Kirkevergen orienterte om:
- Status for arbeid med nytt kirkesenter på Røbekk.
- Permisjon for kateket i Bolsøy.
- Status for nye ansettelser.
- Økonomiplanarbeid i Molde kommune og konsekvenser for kirkelig fellesråd.
- Rehabilitering av vinduer og dører i Kleive kirke v/Frank Willy Mork.
Møtet slutt.
For Molde kirkelige fellesråd
Hans Jakob Nes
Kirkeverge

