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Kirkekontoret 28.03.2017
Overhalla kommune
Overhalla menighetsråd

Ny kommunestruktur - nytt kirkelig fellesråd – tilleggsinformasjon til brev av 23.02.2017.
Saken er allerede behandlet i Flatanger menighetsråd og Flatanger formannskap der begge 
har vedtatt å ikke søke seg ut av fellesrådssamarbeidet.

I etterkant av brev av 23.02.2017 etterlyses noe mer informasjon i anledning saken før den legges 
frem til politisk behandling. 

Følgende momenter beskrives:
Emne Nærmere beskrivelse

Regelverk knyttet 
til opphør av 
fellesrådsordningen

KUD/v ekspedisjonssjef Kristian Skjeldal opplyser at det ikke finnes noe 
særskilt regelverk for opphør av en fast etablert fellesrådsstruktur. Det 
anbefales derfor å legge til grunn det samme regelverk/arbeidsmåte som da 
ordningen ble etablert.
Dette betyr som følger:
Det må utarbeides en evalueringsrapport og en konsekvensutredning som 
danner grunnlaget for lokal behandling og vedtak i det aktuelle menighetsråd, 
Midtre Namdal kirkelig fellesråd og den aktuelle kommune.
Evt. søknad om opphør av dagens fellesrådsstruktur sendes 
Kulturdepartementet(KUD).

Økonomi Pr. dags dato ligger til grunn at finansieringen av den lokale kirke ligger til 
kommunene. Fellesrådssamarbeidet i Midtre Namdal har i forståelse med 
kommunene lagt til grunn en økonomisk fordeling basert på tjenesteomfang, 
bygningsantall og kirkegårdsstørrelser. Investeringer avtales særskilt med den 
angjeldende kommune. 
Det legges til grunn at denne økonomimodellen blir å anvende når ny 
kommunestruktur og fellesrådstruktur skal etableres med virkning fra og med 
01.01.20.
Velger noen å trekke seg ut fra fellesrådssamarbeidet vil det økonomiske 
anliggende bli en sak mellom det aktuelle fellesråd og kommunen.

Bemanning Alle ansatte har i dag arbeidsavtaler med fast tilsetting i Midtre Namdal 
kirkelig fellesråd. Ved evt. endringer i fellesrådsstrukturen vil forholdet til de 
ansatte vies stor oppmerksomhet i tett dialog med tillitsvalgte. Det legges til 
grunn at ingen vil bli oppsagt, men det kan være aktuelt å gjøre om innholdet 
i stillingene.
Spørsmålet ang. hva skjer med ansatte hvis fellesrådsstrukturen endres må 
utredes grundig.
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Eiendeler Hvis endringer i fellesrådsstruktur skjer må en inn i en grundig gjennomgang 
for å belyse, kartlegge og ta stilling til hvordan eiendel skal fordeles.
(maskiner, utstyr, kontoer m.v.)
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