Referat første møte i 2020-styringsgruppa. 29.mars 2016.
Til stede: Stig Ellingsen, Stefan Emmerhoff, Kendra Hoover, Solveig Myklatun, Svein Inge Thorstvedt,
Øyvind Tjelle, Kristin Torp og Tor Magne Nesvik (sekr.)
Ingen forfall.

1. Styringsgruppas mandat
Følgende utkast til mandat ble forelagt styringsgruppa fra Kirkevergen:
-På vegne av fellesrådet styre prosjektet.
-Bidra til utvikling av prosjektet.
-Sørge for/sikre at viktige anliggende blir ivaretatt og problemstillinger løftes frem.
-Gi tilbakemeldinger til prosjektleder.
-Ta beslutninger om veivalg i prosjektet.
-Foreslå de tiltak og endringer som skal/bør iverksettes.
Det er fellesrådet i møte som fatter beslutning om iverksettelse og implementering av endringer i
virksomheten i kirken i Stavanger.
Vesentlige endringer i prosjektet som for eksempel omlegging eller nedlegging skal besluttes av
fellesrådet.
Mandatet tas til etterretning og drøftes videre på de kommende møtene etter behov.
2. Ansatterepresentasjon
Det er tre ansatterepresentanter i styringsgruppa; to fra fellesrådet (Kendra Hoover og Solveig
Myklatun) og én fra bispedømmet (Øyvind Tjelle). Disse er medlemmer av styringsgruppa på lik linje
som alle andre, men ivaretar alle ansatte mht. de ansattes medbestemmelsesrett.
3. Bispedømmerepresentasjon
Prost Stefan Emmerhoff er biskopens lederrepresentant i styringsgruppa, og sørger for at
kommunikasjonen med bispedømmet ivaretas begge veier. Det er avgjørende for prosjektet med en
tett dialog med bispedømmet.
4. Fellesrådsrepresentasjon / Ikke ansatte-repr.
Fellesrådets to representanter (Stig Ellingsen og Kristin Torp) skal suppleres med en tredje person
som ikke er ansatt. Fellesrådet har ønsket at denne personen ikke har noen formelle verv, men er et
«vanlig kirkemedlem» som kan evne «å se kirken fra periferien». Det arbeides videre med å finne
fram til denne personen, som må kunne møte på dagtid.
5. Mentorer
Prosjektet har knyttet til seg to mentorer som vil bistå prosjektleder jevnlig, og som styringsgruppa
kan benytte etter behov: Stina Hansteen Solhøy fra KA og Morten Sandland fra
bispedømmekontoret.
6. Møtehyppighet

Det foreslås relativt hyppige møter dette semesteret. Deretter gjøres en ny vurdering mht høsten.
Følgende møtetidspunkt ble satt:
Onsdag 27.april kl. 14.00-15.30
Onsdag 18.mai kl. 14.00-15.30
Onsdag 1.juni kl. 14.00-15.30
7. Rapportering til fellesrådet
Fellesrådet ber om at prosjektets «bærebjelker» legges fram på deres møte i juni, og at prosjektplan
kan vedtas på fellesrådets septembermøte.
8. Innføring i prosjektet.
Styringsgruppa gikk gjennom grunnlagsdokumentet som fellesrådet vedtok på sitt møte 10.02.16, og
kommenterte underveis. Grunnlagsdokumentet finnes på prosjektets hjemmeside, på denne linken:
http://kirken.stavanger.no/Portals/273/Dokumenter/KirkenMot2020/Prosjektdokument%20til%20F
R%20100216.pdf
9. Status i oppstartsfasen, januar-mars
Prosjektleder redegjorde for arbeidet som er gjort så langt. Involvering og engasjement har vært
kjernebegreper. Kirkevergen har besøkt menighetsrådene, mens prosjektleder har samtalt med
daglige ledere og sokneprester. Oppstartssamlinger for menighetsrådsrepresentanter og ansatte
foregår i mars og april. Disse tar utgangspunkt i prosjektets grunnlagsdokument. Målet er å skape
bevissthet og engasjement omkring både endringsbehov og hva som oppfattes som urokkelig.
Spørreskjemaer sendes ut på forhånd og sikrer at alle blir hørt, samt at alle møter forberedt på
oppstartssamlingene. Materialet fra oppstartssamlingene presenteres for styringsgruppa 27.april.

10. Neste møte
Neste møte er onsdag 27.april kl. 14.00-15.30. Da vil innspillene fra oppstartssamlingene og
resultatene fra spørreskjemaene legges fram.

Stavanger 29.03.16
Tor Magne Nesvik
(ref.)

