DEN NORSKE KIRKE
Stokke, Andebu og Sandefjord

INNKALLING
Møte:
Dato, tid:
Sted:

09/2016 Kirkelig Fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord
14.12.2016 kl 1800-2030.
Landstadsenteret, konferanserom til venstre

Til:

Anders Kristian Kjær, Kai Moholt (Stokke)
Hans Skjelbred, Anne Marie Kvernsmyr (Andebu)
Dagfinn Haugen, Anne Sollie Hem (Sandefjord)

Kopi:

Grete Granerød (fellestillitsvalgt Stokke)
Line Brynjulfsen (ansattrepresentant Andebu)
Jeanette Eika (fellestillitsvalgt Sandefjord)
Frode Askekjær (Presteforeningen i domprostiet)
Michael Onsrud (Presteforeningen i Sandefjord prosti)
Thomas Erlandsen (fung. kirkeverge Stokke)
Jan-Agnar Stålerød (kirkeverge Andebu)
Terje Grevle (kirkeverge Sandefjord)
Øyvind Nordin (Prost i Sandefjord Prosti)
Ingulf Bø Vatnar, (fung. Domprost)

Forfall:
Møtet starter umiddelbart etter møte i Partssammensatt utvalg
Saksnr
KF 47/16
KF 48/16
KF 49/16
KF 50/16
KF 51/16
Eventuelt

Tittel
Referat fra møte i Kirkelig fellesnemnd 16.11.2016
Midlertidig stabsledelse i Stokke
Felles pensjonsordning
Økonomireglement for menighetsråd
Referatsaker

7.12.2016
for Dagfinn Haugen
Terje Grevle, prosjektleder
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KF 47/16 Referat fra møte i Kirkelig fellesnemnd 16.11.2016
Saksdokumenter
Referat fra møte 16.11.2016

Dok. å finne
sendt ut tidligere

Saksfremstilling
Det har ikke kommet kommentarer til referatet.
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd godkjenner det utsendte referatet.

KF 48/16

Midlertidig stabsledelse i Stokke

Saksdokumenter

Dok. å finne

Saksfremstilling
Thomas Erlandsen er fungerende kirkeverge i Stokke t.o.m. 31.12.2016. Han har gitt beskjed
om at han ønsker å gå tilbake til jobben som undervisningsleder i Stokkemenighetene fra
1.1.2017. Deler av ungdomsarbeidet har vært prioritert ned i høst og det er et sterkt ønske om
at det prioriteres opp igjen.
Prosjektleder har hatt samtaler med Thomas Erlandsen, Grete Granerød og staben i Stokke om
midlertidige løsninger. Saken er også tatt opp i prosjektgruppa. Det er bred enighet om å
anbefale at Grete Granerød overtar som fungerende stabsleder i Stokke fra 1.1.2017.
Forslaget forutsetter at ansettelse av assisterende kirkeverge starter rett over nyttår og at
vedkommendes hovedoppgaver blir som tidligere vedtatt. Dvs ansvarlig for
økonomifunksjonen, stabsleder i Stokke og stedfortreder for kirkevergen.
For å dekke stabslederrollen er det ønskelig at Grete Granerød øker sin stilling fra 50% til
70% i perioden 1.1-30.4.2017. Forslaget legger ikke opp til at hun skal ha ansvar for
økonomifunksjonen eller blir stedfortreder for kirkevergen.

Forslag til vedtak:
Partssammensatt utvalg anbefaler at Kirkelig fellesnemnd gjør følgende vedtak:
Kirkelig fellesnemnd tilbyr Grete Granerød stillingen som fungerende stabsleder i Stokke i en
70% stilling f.o.m. 1.1 og fram til 30.4.2017. Prosjektleder får fullmakt til å inngå ny,
midlertid arbeidsavtale med Granerød.
Prosjektleder bes om å forberede utlysning av stilling som assisterende kirkeverge.

KF 49/16 Felles pensjonsordning
Saksdokumenter
Dok. å finne
Brev nye Sfj Kirkelig Fellesråd - spørsmål om medlemskap, 06.12.2016 vedlagt
Saksfremstilling
Forhold knyttet til framtidig pensjonsordning har vært tema gjentatte ganger i
sammenslåingsprosessen. Prosjektleder tok den første henvendelsen til de kommunale
pensjonskassene i desember 2015.
Ansatte i Andebu kirkelige fellesråd er p.t. medlem i Andebu kommunale pensjonskasse,
ansatte i Stokke er p.t. medlem i Stokke kommunale pensjonskasse og ansatte i Sandefjord er
p.t. medlem i KLP. Både de kommunale pensjonskassene og KLP tilfredsstiller ansattes
rettigheter til pensjonsordning i henhold til Hovedtariffavtalen.
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Stokke kommunale pensjonskasse og Andebu kommunale pensjonskasse avvikles og går inn i
nye Sandefjord kommunale pensjonskasse fra 1.1.2017.
Hovedspørsmålene har vært om ansatte i fellesrådsområdet kan være med i den nye
kommunale pensjonskassen og hva en eventuell endring vil kunne få for økonomiske
konsekvenser for det nye fellesrådsområdet.
Leder for nye Sandefjord kommunale pensjonskasse har i en epost av 2.12.2017 gitt følgende
tilbakemelding:
«Interimstyret opprettholder avslaget om medlemskap i pensjonskassen for nye
Sandefjord kirkelige Fellesråd fra 01.01.2017.
Som eget «foretak» i pensjonsordningen fram til nå, er det flytteforskriften som kommer
til anvendelse. Foruten Kirkelig Fellesråd sin andel av premiereserven, får dere også
overført andel av tilleggsavsetninger, premiefond og opparbeidede kursreserver.»
Se også vedlagte brev fra pensjonskassen.
For at alle ansatte skal være dekket av en pensjonsordning, anbefaler prosjektleder at ansatte i
Andebu og Stokke meldes inn i KLP, på lik linje med ansatte i Sandefjord.
Endringen vil få økonomiske konsekvenser, men det er komplisert å få fram presise kalkyler
for pensjon, særlig i forhold til reguleringspremien.
Reguleringspremie: Den premie som kreves inn fra kundene som følge av at den årlige
endringen i folketrygdens grunnbeløp (G) og lønnsvekst medfører en endring i de
fremtidige pensjonsytelsene(-utbetalingene).
Det er først etter at KLP får detaljert informasjon fra Andebu og Stokke pensjonskasser om
premiereserve, premiefond mm og oversikt over ansatte i Stokke og Andebu at de kan gjøre
nye beregninger.
Prosjektleder har brukt KLPs anbefalte beregningsmåte og med det som p.t. er kjent, kan
kostnadsøkningen bli ca 150-250.000 pr år.

Forslag til vedtak:
Ansatte i Andebu og Stokke kirkelige fellesråd meldes inn i KLP, på lik linje med ansatte i
Sandefjord kirkelige fellesråd.
Prosjektleder følger tett opp endringer i pensjonskostnader og økonomiske konsekvenser tas
opp med kommunen i forbindelse med økonomiplanen for 2018-2021.

KF 50/16 Økonomireglement for menighetsråd
Saksdokumenter
Utkast til økonomireglement for menighetsråd v1.0

Dok. å finne
vedlagt

Saksfremstilling
I henhold til Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den
norske kirke, § 8, skal hvert menighetsråd vedta sitt eget økonomireglement. Deretter skal
fellesrådet godkjenne reglementet.
Kirkelig fellesnemnd vedtok økonomireglement for fellesrådet den 26.10.2016 i sak KF 41/16
Økonomireglement for kirkelig fellesråd.
Vedlagte forslag til økonomireglement er bygd på innholdet i fellesrådets reglement og er
utarbeidet av saksbehandler Grete Granerød.
Etter prosjektleders oppfatning bør menighetsrådene har så like reglementer som mulig.
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Det vil gjøre forvaltningsarbeidet enklere og mer effektivt for administrasjonen.

Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd anbefaler menighetsrådene å vedta hovedpunktene i det fremlagte utkast
til økonomireglement for menighetsråd.

KF 51/16 Referatsaker
Saksfremstilling
Fellesrådsleder eller nestleder gir en muntlig orientering om saker av betydning fra hvert
fellesråd.
Prosjektleder gir en muntlig oppdatering om status i prosessen.
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
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