Referat møte 2 i 2020-styringsgruppa. 26.april 2016 og 2.mai.
Til stede: Stig Ellingsen, Stefan Emmerhoff, Kendra Hoover, Solveig Myklatun, Svein Inge Thorstvedt,
og Tor Magne Nesvik (sekr.)
Forfall: Øyvind Tjelle og Kristin Torp
1. Evt. kommentarer til referat, innkalling og agenda
Ingen. Referatet ble godkjent på e-post.
2. Personalsjef Unn Rosenberg inviteres med i styringsgruppa
Ansatterepresentantene fra Fellesrådet har ytret ønske om at personalsjefen blir med i
styringsgruppa. Fellesrådet må gjøre den formelle oppnevningen på sitt juni-møte. Men Unn trer inn
gruppa umiddelbart. Gruppa kan fortsatt kompletteres med ett medlem som ikke er ansatt.
3. Oppsummering og konklusjoner på grunnlag av samtaleskjemaet og samlingene 17.mars og
12.-14.april.
Tor Magne presenterte råmaterialet og funnene.
Styringsgruppa drøftet dette, og ga sin tilslutning til hovedrapporten med de korrigeringer som ble
redigert inn i teksten underveis i møtet. Styringsgruppa ønsker at hovedrapporten med alle
vedleggene fra samlingene publiseres på nettsiden til prosjektet.
Styringsgruppa ønsker for øvrig at det lages en kortrapport som oppsummerer hovedrapporten og er
mer lettlest og tilgjengelig. Det ble jobbet med teksten til denne på møtet.
Tor Magne ble bedt om å lage kortrapporten, og så samles styringsgruppa til et oppfølgingsmøte
mandag 2.mai. På dette oppfølgingsmøtet ble kortrapporten ferdigstilt.
4. Hva nå?
Styringsgruppa mener signalene mht. spørsmålene «i hvilken grad jobber kirken godt/riktig med…»
er viktige å ta på alvor så snart som mulig. Det inviteres derfor til samlinger for ansatte der en
forsøker å finne ut hva disse svarene betyr, og jobber videre med å utvikle og å forstå egen
organisasjonskultur. Stig Ellingsen bes utarbeide det konkrete opplegget for disse samlingene
sammen med Tor Magne. Tor Magne innhenter innspill fra de andre i styringsgruppa én og én.
Det arrangeres også en kortere samling om samme tema for representanter fra menighetsrådene på
kveldstid.
5. Neste møte: 18.mai kl. 14.00-15.30
Her planlegges detaljer omkring samlingene om organisasjonskultur, innspill fra KA, stiftdirektør og
biskop drøftes, og vi begynner arbeidet med visjon og målsetting.

Tor Magne Nesvik
08.05.16
Møtereferatet er vedtatt 18.mai.

