Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 26. januar 2017 kl 19:00, fellesrådets lokaler i Brambanigården.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Eirik Haaversveen (Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Anne Helene Jørstad (vara Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (prost, geistlig repr.)

Forfall:

Ragnar Høeg (Østerås sokn)

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.),
personalsjef Kristin Anskau,
kommunikasjonsrådgiver Elise Ottesen Søvik (sak 03/17).

FR 01/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente innkalling og utvidet saksliste.

FR 02/17

Godkjenning av protokollen fra 1. desember 2016
Etter ønske fra Østerås sokn drøftet fellesrådet mengden av informasjon
en protokoll bør inneholde. Det fremkom ønske derfra om at enkelte saker
kan refereres mer utførlig.

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 1. desember 2016 ble godkjent.

FR 03/17

Fellesrådets brukeertilfredshetsundersøkelser
Det ble orientert om hvordan brukertilfredshetsunderskelsene blant
konfirmanter og konfirmantforeldre høsten 2016 er presentert og fulgt opp
lokalt i menighetene, og om hvordan man i Undervisningsforum i
fellesskap følger opp de resultatene som kan forbedres i alle menighetenes
undervisning og oppfølging av konfirmanter og foreldre. Resultatene er
gjort tilgjengelig for menighetene.
De to ferskeste undersøkelsene ble presentert, for trosopplæringstiltakene
”Lys Våken” og ”4-årsbok”. Disse resultatene stilles selvfølgelig også til
disposisjon lokalt.
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Nye undersøkelser kommer, bl.a. gudstjenester, Tårnagent og Kirketorget.
Vedtak:
FR 04/17

Orienteringen tas til etterretning.
Telleukene 2016
Tre ganger årlig gjennomføres en telling av deltakelsen ved alle
arrangementene i menighetene. Resultatene fra 2016 ble presentert.
Disse tellingene, som begynnte lokalt her, sprer seg nå over hele landet,
da de har vist seg velegnet i argumentasjon med lokalpolitikere og medier.
Hovedkonklusjonen er at ca 8.000 mennesker deltar i våre kirker og
menighetshus i en gjennomsnittsuke. Ca 1.500 av disse ser vi på søndag
formiddag. Dette gjelder tre gjennomsnittsuker, i tillegg kommer
toppukene som konfirmasjon og høytider. (Man har vært varsom med å ta
med disse, for ikke å bli beskyldt for å inflatere tallene.)
Administrasjonen sliter med å få meldt inn tallene fra menighetene, derfor
blir materialet som rapporteres videre mangelfullt, det viser ikke helheten
for flere av menighetene.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Rådet mener det er viktig at disse
tellingene fortsetter og videreutvikles. Administrasjonen bør se på
muligheter for å ta med høytider og konfirmasjon også i tellingene.

FR 05/17

Fellesrådets ressursforvaltning.
Det ble orientert om fellesrådets budsjetter, finansieringen,
bemanningssituasjonen i menighetsstabene, fordelingen av
trosopplæringsmidler, personalpolitikk, lønns- og arbeidsvilkår,
ressursfordeling til den enkelte menighet, lønnsmidler pr medlem i
lokalmenigheten mv.
Materialet blir ettersendt til menighetene.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

FR 06/17

Referatsaker og kirkevergens orientering
d) Orienteringer
•

•

Forhandlingene med kommunen om ny tjenesteytingsavtale er stoppet opp.
Forhandlingsutvalget venter nå på tilbakespill fra motparten. Saken er ført opp
som vedtakssak i kommunestyret i februar, men dette er ikke mulig så lenge
partene ennå ikke er enige.
Kantor Iver Kleive ble 12. januar 2017 utnevnt til Ridder av 1. klasse av
St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv. Han takkes av etter nær
30 års tjeneste i Helgerud kirke kommende søndag. Kirkevergen hilser og
overrekker gaver fra fellesrådet.
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•

•
•
•
•

•
•

•

Vedtak:

Utredningen om ”Enhetlig ledelse i kirken” i Oslo bispedømme er ennå ikke
kommet i gang. Rammebetingelsene skal drøftes på ny på neste ukes
Kirkemøte, og det er håp om at den lokale utredningen i vårt bispedømme kan
komme raskt i gang.
Administrasjonen har inngått transportavtale for menighetenes bruk av buss til
bl.a. leir osv. Ved å forhandle for alle på én gang er det oppnådd gode priser.
Unni Østensen etterspurte nytt om søppelhåndtering ved menighetskontorene.
Det er ikke skjedd noe nytt på dette området ennå iflg kommunen.
Kirkevergen følger opp saken.
Inger Lise Lerø fremholdt at rådet bør ta initiativ til en drøfting av hvordan
samarbeidet med menighetsrådene kan bli enda bedre. Kirkevergen følger
opp.
Det er ennå ikke inngått avtale om bygging av nytt orgel i Østerås. Det
instrumentet menigheten har valgt betinger betydelige bygningsarbeider i
kirken, og det innhentes anbud på bygningsmessige endringer, nytt el-opplegg
mv. (Disse ekstrakostnadene vil ikke belaste fellesrådets regnskap.) Når
Riksantikvaren og biskopen til slutt har godkjent prosjektet, vil kirkevergen
kunne signere kontrakten.
Avtalen mellom Kirkerådet og IKO om mentorordning for arbeidet med
trosopplæringsplan i menighetene opphørte ved nyttår. Menigheter som
fortsatt ønsker mentor må nå inngå egen avtale om dette.
Det er avholdt kontaktmøte med de ansattes tillitsvalgte. Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomgått. Det ble etterspurt at ledelsen bør være mer synlig
til stede i stabene, og at informasjon må mer regelmessig og målrettet ut til
medarbeiderne i stabene. Det ble også bedt om at man gjenopptar
informasjonsbulletinen fra kirkevergen.
Avdelingen for menighetsregnskap i fellesadminsitrasjonen arbeider p.t. for
fullt med ferdigstilling av menighetenes og fellesrådets regnskaper for 2016.
Samtidig implementeres helt nytt regnskapssystem både for menighetene og
fellesrådet. Bemanningsressursen tar ikke høyde for slik toppbelastning i
starten av året, og kirkevergen har derfor besluttet å prioritere ferdigstilling av
menighetsregnskapene samt lønn til de ansatte i denne perioden. Fellesrådets
regnskap vil derfor kunne bli forsinket ift de fastlagte fristene.

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Fellesrådets neste møte er torsdag 2. mars 2017 kl 19:00 i fellesrådets lokaler.

Sandvika, 26. januar 2017
Stein Øgrim
leder

Svein Erik Tøndel Andersen

