Leder i Kirkelig Fellesnemnd,
Dagfinn Haugen.
I forbindelse med saken som snart kommer i Kirkelig Fellesråd om “Lokaliseringen av
kirkekontorene” og “Daglig ledelse av stabene” har jeg behov for å informere deg som leder i Kirkelig
Fellesnemnd om forhold som jeg mener at du bør kjenne til i den videre prosessen.
Først til saken om “Daglig ledelse av stabene”
Jeg ble ansatt som sokneprest i Andebu høsten 2013. Etter det har vi ansatt trosopplærer, kateket og
organist. Vi er således en forholdsvis nyetablert stab som samarbeider godt.
Stålerød har vært ansatt som kirkeverge med kontor i kommunens lokaler i mange år, og ivaretatt
arbeidsgiveroppgaver for de FR-ansatte. Han har samordnet ressursene i forbindelse med kirkelige
tjenester, hatt ansvar for kirkehusene, HMS, lønn, fridager og sykefravær.
Soknepresten – altså jeg - har ivaretatt all samordning som har med det som kalles “det faglige”, som
gudstjenestefeiring, annonsering, oppgaver mht dåp og konfirmasjon, organisering av frivillige,
trosopplæring, konfirmantarbeid mm.
Denne samordningen har blitt stadig mer omfattende fordi disse menighetsbyggende oppgavene griper
inn i hverandre og krever tverrfaglig samarbeid. Vi er dessuten i oppbyggingen av trosopplæringen,
tiltak som prøves i år gjentas ikke nødvendigvis neste år. Energien i staben brukes derfor i dag, i
motsetning til for ti år siden – i mye større grad til menighetsbyggende aktiviteter enn til
gjennomføring av kirkelige handlinger som vigsel og gravferd. Den daglig-leder-rollen som Stålerød
har hatt har derfor blitt mindre omfattende, mens min lederoppgaver har blitt stadig flere.
Jeg mener derfor at Stålerød fra 1.1.17 med fordel kan fritas fra den “daglig-leder-rollen” som han har
hatt. Dette bør skje, fordi den nye kirkevergen med nødvendighet vil måtte overta de fleste av disse
oppgavene, fordi så mye samordning skjer elektronisk, og fordi staben ikke er større enn at vi klarer
oss med én lokal daglig leder. Denne rollen ivaretar jeg allerede. Det er min oppfatning at dette ikke
vil være kontroversielt for de andre ansatte, om det formaliseres på en grei måte. Vi vil dermed få den
samme organisering som kirkekontorene i Sandefjord allerede har.
Så til temaet “Lokaliseringen av kirkekontorene”
Først et resyme av prosessen slik den ser ut fra mitt ståsted:
Tidlig i prosessen ble det forholdvis uforpliktende meldt inn et behov for flere kontorplasser ved vårt
kirkekontor: Kontorplass til organist (som da bodde i Sandefjord), bedret kontorplass for kateket samt
behov for samlokalisering av kirkevergens kontor med den øvrige kirkestab.
KF-representanten Hans Skjelbred unnfanget ideen om flytting av kirkekontoret til sidebygningen i
Rådhuset. Han fikk tilslutning fra Stålerød og sådde deretter denne ideen i ulike fora.
Terje Grevle besøkte Andebu i mai og hadde møte med de fellesrådsansatte. Der drøftet han mulig
videreføring av nåværende ordning med daglig ledelse og eventuell flytting av kontor. Ingen av de
ansatte hadde innvendinger mot denne videreføringen.
Denne tilnærmingen til disse to viktige temaene hadde foregått formelt riktig, om han i tillegg hadde
invitert meg som sokneprest og faglig leder med mange daglig-leder-oppgaver til informasjon og
drøfting av saken. Det jeg fikk av informasjon av de ansatte var at alt skal være som før, uten at jeg
fikk vite noen mer begrunnelse for dette, eller at mine synspunkter på noen måte ble etterspurt.
I møte 1.6.16 med alle FR-ansatte og prestene skjønte jeg tegningen. Jeg ba umiddelbart Grevle om en
samtale der jeg la fram mitt syn på saken. Etter å ha blitt forsikret om en ryddigere prosess framover,
avfant jeg meg med situasjonen, og avventet utviklingen.

Gravferdsordningen ble etter hvert vedtatt, med de endringer som det medfører for alle, også Stålerød
og kirkegårdsarbeiderne. Dette innbærer etter mitt syn at flere argumenter må fram. Det er fremdeles
ingen sak på noe sakskart, men erfaringen er at det legges føringer som trenger et motsvar.
Jeg skjønner at det er Skjelbreds synspunkter som det informeres om overalt. De fremlegges som om
hans ide er den mest tjenlige løsningen for alle parter, og nærmest opp og avgjort. Dette oppdaget jeg
litt tilfeldig i en samtale jeg nylig hadde med ordfører Bjarne Sommerstad. De argumentene for en
annen løsning som jeg la fram for han, var helt ukjente for han, men han lyttet til dem med stor
interesse. Uten å ta noen stilling til saken mente han at man burde innse at også leie av kommunens
lokaler innebærer økonomi, man må ikke forvente å få disse gratis.
Etter møtet i administrasjonsutvalget tirsdag 11.10 inviterte jeg, etter påtrykk fra de andre ansatte,
Skjelbred til stabsmøtet vårt for å gi oss innblikk i hva som skjer. Her møtte også Magnar Røed som
leder av styret for Menighetshuset, etter anbefaling fra KF-medlem Anne Kvernsmyr. Skjelbred ga et
resyme av prosessen og argumenterte for nødvendigheten av å flytte kontorene.
Han ble møtt av mange motforestillinger som han instendig ble bedt om å ta med videre inn i
prosessen. Alle ønsker å bidra til en god løsning. Da må alle argumenter komme fram, og det mente vi
ikke hadde skjedd til nå. Dette ble løftet fram som viktige elementer i saken:












Underetasjen i Menighetshuset ble først bygget som leilighet til utleie. Da kirken trengte å
flytte sokneprestkontoret ut av prestegården, ble kirkekontoret formelt etablert, og
leilighetsarealet bygget om til kontorer på dugnad. Dette har gitt oss egnede kontorer og
Menighetshuset har fått stabile inntekter, og de har vært gode utleiere. Dette vil også fortsette.
Det er vanskelig å motivere frivillige til å bygge kontorene om igjen, tilbake til en leilighet.
Det har også vist seg at det ikke er lett å skaffe stabile leietakere.
Kirkekontorene ligger i menighetens eget hus, det har en symbolsk betydning og gir god
mening både for ansatte og besøkende. Kirken løsrives i disse tider fra staten, kirken skal være
“herre i eget hus”, får dårligere økonomi og går mot mer usikre tider. Menigheten bør
konsentrere sin virksomhet til få bygninger. Det kommuniserer derfor svært dårlig at KF
velger en løsning for lokalisering av kirkekontoret som går mot dette, og som i tillegg vil være
en kraftig nedtur for det lille miljøet av frivillige som finnes i Andebu menighet.
Kombinasjonen av menighetshus og kontorer er svært praktisk, både for ansatte, leietakere og
andre brukere. Skal leietakere hente nøkkel eller spørre om forhold, vil det være lett å treffe
noen som kan hjelpe. Ansatte kjenner på den praktiske fordelen det er å ha kort vei mellom
kontor og arrangementer som formiddagstreff, konf.arbeid, lederkurs,
babysang,div.styremøter m.m.
Nærheten mellom menighetshus, kontor og det daglige livet i Andebu sentrum er i seg selv et
gode, og muliggjør større aktivitet på det området. Dette vil kunne få en enda større betydning
etter at SAS er gjennomført og mange andre møteplasser er lagt ned.
Arealet kirkekontoret disponerer i dag er ikke stort, men kan med enkle midler forbedres
betraktelig. Kjellerstua/ møterommet som i dag tilhører utleiedelen av huset kan innlemmes i
kirkekontorets arealer, uten økte kostnader, verken i investering eller leie. 2-3 kontorplasser
kan etableres her, ved hjelp av delevegger, uttak for strøm, mer lys etc. Husstyret har sagt seg
villig til å utføre dette kostnadsfritt. Dermed kan kateket og trosopplærer få bedrede
kontorforhold.
Stålerød kan muligens trenge kontorplass et annet geografisk sted etter 1.1.17. Jeg har tilbudt
meg å flytte ut av mitt kontor og etablere midlertidig sokneprestkontor i møterommet. Stålerød
tilbys mitt kontor.
Alle ansatte utenom kontorfullmektig er og skal være ute i tjeneste blant folk det meste av
tiden, og bruker derfor kontorene oftest bare noen få timer i strekk. Vi har også alle
hjemmekontor, og gode avtaler om å arbeide hjemmefra. Det vanlige er at kontoret bare er
bemannet med en eller to personer, untatt tirsdager. Det arealet som tilbys i sidebygningen i
Rådhuset ansees derfor unødvendig stort.





Brukere besøker i liten grad kirkekontoret. All påmelding og innmelding foregår elektronisk.
Virksomheten er ikke større enn at samtaler og møter med pårørende kan foregå i kontorene
eller på møterommet. Behovet for mye mer plass er derfor, etter mitt syn, overdrevet.
Mer lagerplass er ønsket. I underetasjen er det en lang, bred korridor som kan utnyttes mye
bedre, ved oppsetting av skap etc. Det er også nevnt at kopimaskin bør ut av ansattes
opholdsrom. Dette kan gjøres ved at man flytter en dør.
Husstyret er en stor ressurs for menigheten og for Kirkelig fellesnemnd/ fellesråd. De er
villige til å tilrettelegge for oss, ikke bare av økonomiske hensyn, men fordi det gir mening.
De ser den symbolverdi det har for bygda at menighetens virksomhet organiseres fra
menighetens eget hus. Deres innsats har vært formidabel de siste årene. Å flytte fra et
menighetsbygg i en slik fase må grunngis veldig godt, om det skal la seg forsvare.

Møtet ble avsluttet med at jeg understreket Terje Grevles utsagn: Lokaliseringen av Kirkekontoret er
ennå ikke noen sak.
Vi trenger å bli tatt med på råd når saken virkelig kommer opp, fordi vi er avhengig av en god prosess
om arbeidsmiljøet vårt ikke skal bli lidende.
Jeg har ikke sett noen annen måte å fremlegge mine synspunkter på enn å gjøre det skriftlig til deg.
Jeg gjør det som “leder av det faglige”, men kanskje mest som medlem av husstyret og sokneprest i
Andebu.
Jeg ønsker at den frivillige innsatsen som er nedlagt og som stadig nedlegges i dette huset, skal
verdsettes høyt. Jeg tror deres innsats fremmer troens liv i Andebu, de bygger rett og slett menighet,
og den innsatsen er sårt tiltrengt.
Jeg tenker også ressursutnyttelse, det gjelder både mht bygging/ombygging, rombehov, belastning
med flytting, informasjon til allmennheten etc.
Jeg ber om mitt skriv blir brukt positivt, som et konstruktivt innlegg i saken. Det er laget for å få fram
andre vinklinger enn det jeg erfarer har kommet fram til nå. Det sendes i kopi til Hans Skjelbred, Anne
Kvernsmyr, Ingjerd Frøysnes (leder av Kodal MR), Jan-Agnar Stålerød og Øyvind Nordin.
Andebu 20.10.16.
Vennlig hilsen
Lillian Mortveit Dittmann,
sokneprest i Andebu

