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Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 2. mars 2017 kl 19:00, fellesrådets lokaler i Brambanigården.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Ole-Jørgen Kvarsvik (vara Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Solveig Torsteinsen (vara Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Tor Bergersen (vara Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn)
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Thomas Berbom (fung. prost).

Forfall:

Eirik Haaversveen (Haslum sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Gunnar Næsheim (prost, geistlig repr.).

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.),
økonomisjef Kari Krohn (sak 11/17).

FR 07/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente innkalling og utvidet saksliste.

FR 08/17

Godkjenning av protokollen fra 26. januar 2017
Fra Østerås sokn var innkommet ønske om en tilføyelse i protokollen.
En omforent tilføyelse ble tatt inn under pkt. FR 02/17.

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 26. januar 2017 ble godkjent.

FR 09/17

Årshjul for Kirkelig fellesråd i Bærum
Kirkevergen gjennomgikk årshjulet for fellesrådets faste saker for 2017.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.
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FR 10/17

Fokus på lokalmenighetene
Representanten fra Bryn sokn orienterte om menighetens virksomhet.
Orienteringen fra Jar ble utsatt til neste møte.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Etter initiativ fra representanten fra Høvik sokn, ble det oppnevnt et
ad hoc utvalg som skal se på mulighetene for å styrke
informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom fellesrådet og
menighetsrådene. Utvalget rapporterer tilbake til fellesrådet.
Vedtak:

Inger Lise Lerø og Berit Kristiansen ble oppnevnt som fellesrådets
representanter i utvalget. Bryn og Østerås menighetsråd bes oppnevne
hver sin representant til utvalget.

FR 11/17

Regnskap 2016 for Kirkelig fellesråd i Bærum
Følgende dokumenter fulgte vedlagt innkallingen:
- Driftsregnskap for 2016
- Balanse pr 31.12.2016
- Investeringsregnskap 2016
- Driftsregnskap og balanse for Bærum kirkefond 2016
- Noter til regnskap og balanse 2016
Økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål fra representantene.
Det ble bemerket at et budsjettavvik på bare 0,7 % må kunne tolkes som
god økonomistyring fra administrasjonens side.
Kommunens representant fremholdt at det er meget betenkelig at Oslo
bispedømme ikke kompenserer lønns- og prisvekst for trosopplæringsmidler og lønn til to statlige undervisningsstillinger. Det er Bærum
kommune og menighetene som dermed må dekke opp for at staten ikke
lever opp til de forpliktelser man har påtatt seg på dette området.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet for 2016, med et regnskapsmessig
mindreforbruk på 1.011.334,-, ble godkjent som regnskap for Kirkelig
fellesråd i Bærum.

FR 12/17

Disponering av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Vedtak:

Saken utsettes.

FR 13/17

Agnes Tanums Minnefond – søknad fra Bryn menighet
Søknad fra Bryn menighet om å få disponere midler fra Agnes Tanums
minnefond var innkommet og utsendt til rådet dagen før møtet. Det var
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enighet om at saken tas opp til behandling neste møte.
Representanten fra Bryn sokn orienterte om fondets opprettelse og
bagrunn, og om det formålet menighetsrådet nå ønsker å bruke midler fra
fondet til.
Kirkevergen saksbehandler søknaden til neste møte i rådet.
Vedtak:

Saken utsettes.

FR 14/17

Referatsaker og kirkevergens orientering
a) Referat
• Referat fra MR-møte i Bryn menighet 19.01.17 og 16.02.17
b) Inngående post
• Revisors beretning vedr. komp.oppg. for mva for 5. termin 2016. Brev fra BK,
Kommunerevisjonen av 06.12.16 til KfiB.
• Revisors beretning vedr. komp.oppg. for mva for 6. termin 2016. Brev fra BK,
Kommunerevisjonen av 08.02.17 til KfiB.
• Overføring av tilskudd til Dnk 2017. Brev fra BK, Kultur og Samarbeid av
16.02.17 til KfiB.
Orienteringer
• Menighetenes kantorer følger opp suksessen med høstens felles konsertserie
med en ny runde konserter i mars, april og mai. Et imponerende program,
som finansieres delvis med fellesrådets underskuddsgarantiordning for
kirkemusikk.
• Kirkevergen orienterte fra Kirkemøtet, hvor to viktige saker var liturgi for
likekjønnet vigsel og ”Veien videre” mot enhetlig ledelse.
Kirkevergen har lokalt fulgt opp KMs henstilling om at fellesrådsansatte gis
samme reservasjonsrett på samvittighetsgrunnlag som prestene har.
KM vedtok å åpne for bredere forsøk på organiseringsmodeller enn hva
fjorårets vedtak tillot, og åpnet også for at forsøk kan begynne umiddelbart i
stedet for å måtte vente til 2019. KM bestemte også at Kirkerådet må grunngi
ev. avslag på søknad om lokal forsøksordning, og at evaluering av
gjennomførte forsøk skal gjøres av ekstern institusjon, ikke av Kirkerådet selv.
• FR-leder orienterte om at FR-lederne i G17 møttes under Kirkemøtet, og
besluttet å komme sterkere på banen i organiseringsdebatten.
Et overveldende flertall av lokalkirkens organer (menighetsråd og fellesråd)
gikk i høringsrundene inn for fremtidig organisering etter fellesrådsmodellen,
og G-27 vil være et nettverk for menighetsrådene og fellesrådene i den
kirkepolitiske debatten fremover. Lederne av fellesrådene i de største
kommunene vil heretter møtes regelmessig for å følge opp og engasjere
lokalkirken i kirkepolitiske saker.
• Utredningsprosjektet ”Enhetlig ledelse” i Asker, Bærum og Oslo er ikke
kommet videre siden forrige møte. Man avventer nå at alle fagforeningene skal
enes om å oppnevne en felles representant til prosjektgruppen, etter at
presteskapet tidlig kom på banen og krevde representasjon i arbeidsgruppen.
Oppstartsmøte for prosjektet vil forhåpentligvis komme rett etter påske.
Styringsgruppen vil kunne vedta en ny tidsplan for arbeidet, enten på grunn
av at arbeidet er kommet senere i gang enn planlagt eller fordi KM har åpnet
for at man ikke trenger vente til 2019 for igangsetting av forsøk.
• Arbeidet med byggingen avTanum menighetssenter ligger foran tidsskjemaet.
Det er berammet kranselag allerede 19. april.
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Det er ikke fremgang i forhandlingen med kommunenom ny
tjenesteytingsavtale. Den nye avtalen skulle ha trådt i kraft siste årsskifte.
Fellesrådets forhandlingsutvalg avventer fortsatt kommunens tilbakemelding
på vårt forslag til avtaletekst.
Tildelingsbrevet fra Bærum kommune til felelsrådet for 2017 er ennå ikke
kommet.
Kommunen har ikke gitt tilbakespill på de prioriteringer kirkevergen harv
fremmet når det gjelder vedlikeholdsprogram for 2017.
I tillegg til de mest prekære utbedringene på tre av kirkene, ligger sluttføring
av investeringsprogrammet for lydanlegg i kirkene på topp. Det gjenstår ennå
å innstallere nye lydanlegg i Høvik og Østerås kirker. Kommunen fremholder at
dette er investeringer menighetene må ta over egen drift i likhet med andre
driftsenheter, mens kirkevergen fremholder at lydanlegg i kirker må anses
som fast invetar på linje med orgler og dermed dekkes av kommunens
vedlikeholdsplikt – man kan ikke drive kirke uten at de fremmøtte hører hva
som blir sagt…
Kirkevergen vil følge opp kommunens tidsplaner for vedlikehold fremover, for
å forsøke å sikre at de bevilgede midlene brukes opp. Det har ikke
eiendomsavdelingen klart de siste årene. Et udisponert mindreforbruk til drift
og vedlikehold på 4,1 mill kroner måtte overføres til 2017. Dette er uholdbart
så lenge kirker og menighetshus forfaller på grunn av amnglende vedlikehold.
Det minnes om bispedømmerådets samling for menighetsrådene den 15.
mars.
Avskjedsgudstjenesten for biskop Kvarme er nå berammet til 3. september, og
menighetsrådene inviteres til å delta.
Kirkevergen følger opp kontakten med kommunen vedrørende ny kirke på
Fornebu med et drøftingsmøte med Plangruppe Fornebu i BK Planavd.
MR-leder og forvalter deltar også.
Det ble i forrige møte orientert om en sterkt innstrammet sommerkabal for
gudstjenestene i juli, for å skape mulighet for avspasering og ferie for både
prester, kantorer og kirketjenere. Nå viser det seg at den avtale nyordningen
likevel ikke ønskes gjennomført av prestene.
Kirkevergen har i dag løftet saken opp på bispedømmenivå, for å få til en
nødvendig ny ordning for 2018. Det viser seg da at bispedømmet ikke vil legge
forordninger i veien for redusert sommerdrift, og at de nå oppfordrer prostiene
til å finne løsninger som i sterkere grad åpner for sommerstengte kirker for å
kunne avvikle ferie og avspasering for prestene. Dette kan gjennomføres
allerede i år. Kirkevergen følger opp dette overfor prosten, da begge linjer vil
ha stor fordel av en redusert virksomhet i sommerpeioden.
Fellesrådet og BK Hovedutvalg MIK gjennomføer ”Kirkesafari” med besøk og
foredrag i september.
Riksantikvaren har godkjent ny lysplan for Tanum middelalderkirke.
Kirkevergen kan nå sende søknad om godkjenning av nytt orgel i Østerås til
Riksantikvar og biskop, etter at menighetsrådet har gått inn med finansiering
av en del av de nødvendige ombyggingsarbeidene i kirken.
Den årlige stabsdagen for alle ansatte i Bærums-menighetene kombineres i år
med avskjedssamvær med biskopen. Dette finner sted i juni.
Bispedømmet budsjettsituasjon i 2017 er preget av at det ikke er rom for
lønns- og prisvekst, og det er i tillegg stillet krav om 0,8 % kostnadsreduksjon
som et produktivitetskrav fra departementets side. Trosopplæringstilskuddet
er redusert med 0,25 prosent i tilllegg til at det ikke kompenseres for
lønnsvekst ift 2016 – dette er kritisk for kirkevergen etter at lønnsoppgjøret
for denne yrkesgruppen innebærer en betydelig lønnsvekst i 2017 og 2018.
Statsstøtten til statlige kateketstillinger (Bryn og Høvik) får uendret
kronebeløp i 2017, hvilket betyr at underdekningen av disse stillingene øker
fra ca 20 prosent til nesten 30 prosent. Kuttet i prestetillinger i bispedømmet
fortsetter i år med tre stillinger, og det gjennomføres nå organisasjonsgjennomgang i både bispedømmet og Kirkerådet for å tilpasse virksomheten til
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Vedtak:

nye budsjettrammer og overtagelse av tidligere statlige adminsitrative
oppgaver ift presteskapet.
Regnskapet for Bærum kommunes forvaltning, drift og vedlikehold av kirker
og menighetshus i 2016 ble gjennomgått. Oversikten, på menighetsnivå,
følger vedlagt protokollen.

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Fellesrådets neste møte er torsdag 27. april 2017 kl 19:00 i fellesrådets lokaler.

Sandvika, 2. mars 2017
Stein Øgrim
leder

Svein Erik Tøndel Andersen

