Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 2. juni 2016 kl 19:00 i Grinilund kirke.

Til stede:

Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Eirik Haaversen (Haslum sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Knut Lundby (vara, Lysaker/Snarøya sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Tor Bergersen (vara, Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),
Anne Helene Jørstad (vara, Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.)

Forfall:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Ellen Pihl (vara, Bryn sokn)
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Kaare Granheim (vara, Helgerud sokn),

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.)

I forkant av møtet samlet FR-ledelsen menighetsrådsledere og kirkeforvaltere til
oppfølgingssamtale etter at de nyvalgte rådene nå har fungert i et halvt år. Her var
åpen meningsutveksling omkring rollefordeling og informasjonsdeling mellom de to
ulike rådene som representerer soknene. Nytt informasjonsmøte vil bli arrangert for
samme gruppe i november.
Alle fremmøtte var deretter samlet til kveldsandakt i kirken ved prosten, før man trakk
ut i godværet til hyggelig kollegialt samvær rundt grillmiddagen som på tradisjonelt vis
markerte semesteravslutningen for rådet.
FR 15/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 16/16

Godkjenning av protokollen fra 21. april 2016

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 21. april 2016 ble godkjent.
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FR 17/16

Gravplass- og kirkegårdsforvaltningen i Bærum
To representanter fra kommunens gravplassforvaltning orienterte om
forvaltning og drift av kirkegårdene i kommunen. Fellesrådet har delegert
dette ansvaret til kommunen i en femårs avtale som utløper 31. desember
2017. Det ble også orientert om de endringer som foreslås i vedtektene for
gravplassene og krematoriet, som nå er sendt på høring av Hovedutvalget
for miljø, idrett og kultur.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

FR 18/16

Høring - nye vedtekter for gravplassene og krematoriet
Rådet drøftet de foreslåtte endringene som ble gjennomgått i saken
ovenfor, og gav sin tilslutning til disse. Spesielt merket rådet seg forslaget
om å oppheve de gjeldende begrensninger i retten til å velge gravplass i
kommunen, rådet er meget fornøyd med at innbyggerne nå får rett til å
velge gravplass fritt innen kommunen.

Vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse basert på de merknader
som fremkom i møtet.

FR 19/16

Fokus på lokalmenighetene - Jar og Lommedalen
Representantene fra Jar og Lommedalen orienterte om aktivitetene og
aktuelle saker i menighetslivet. Presentasjonen ble fulgt av en rekke
spørsmål og erfaringsutveksling mellom rådets medlemmer.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

FR 20/16

Regnskapsrapport 1. kvartal 2016

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til etterretning.

FR 21/16

Fastleggelse av fellesrådet offisielle navn
Rådet har de siste årene opptrådt med to ulike navn:
Bærum kirkelig(e) fellesråd og Kirkelig fellesråd i Bærum. Dette ønsker
kirkevergen at det ryddes opp i ved et vedtak i rådet.

Vedtak:

'Kirkelig fellesråd i Bærum' fastlegges som det offisielle navnet på
virksomheten.
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FR 22/16

Budsjettinnspill til Bærum kommune for 2017
Administrasjonens innspill til budsjettønsker var utsendt på forhånd.
Rådet drøftet både strategi og profil på de ønsker man har når det gjelder
ønskede kommunale bevilgninger til kirkens virksomhet på områder hvor
Kirken gjennom samhandling kan bidra til å løse utfordringer Bærumssamfunnet møter. Spesielt ønsker rådet å styrke samhandlingen mellom
menighetene og med kommunen på omsorgssiden, hvor det er anerkjent
at Kirken har både kompetanse, erfaring og nettverk som kan utgjøre en
forskjell for befolkningen på en rekke områder.

Vedtak:

Budsjettinnstillingen til Bærum kommune for HP2017-20 ble vedtatt med
de endringer som fremkom i møtet.

FR 23/16

Ny tjenesteytingsavtale med kommunen

Vedtak:

Stein Øgrim, Hege Rasch-Engh og Per Arne Watle ble oppnevnt som et
utvalg som sluttfører forhandlingene og godkjenner ny
tjenesteytingsavtale med Bærum kommune.

FR 24/16

Sommerfullmakter

Vedtak:

Fellesrådets leder og nestleder gis fullmakt til hver for seg å representere
rådet i perioden frem til neste rådsmøte, dersom det skulle bli nødvendig
med rådsavgjørelser i ferietiden.

FR 25/16

Referatsaker og kirkevergens orientering

a)   Referater
•   Referat fra MR-møte i Bryn menighet 31.03.16 og 28.04.16
samt årsmøte 17.04.16.

•   Referat fra MR-møte i Helgerud menighet 28.04.16
b)   Inngående post
•   Brev fra Oslo bispedømme 08.04.16 om tilskudd til statlig finansierte
kateketstillinger.

d)   Kirkevergens orientering
•  

FR-leder orienterte om det møtet som fant sted før dagens FR-møte, hvor
MR-ledere, forvaltere og fellesrådets ledelse drøftet samhandling,
informasjonsflyt begge veier samt avklaring av rådenes ulike roller som
organer for soknet. Årshjul for de større saker fellesrådet behandler
innarbeides i menighetsrådenes lokale årshjul. Mange har også god erfaring
med at de lokale arbeidsutvalgene er supplert med fellesrådsrepresentanten.
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•  

•  

•  

•  

Referatene fra fellesrådet distribueres til MR-medlemmene gjennom forvalter.
Det ble også opplyst fra flere av MR-lederne at det nye tilsettingsreglementet
fungerer meget godt, og menighetsrådene føler seg godt involvert og hørt i
tilsettingsprosessene.
I møtet drøftet man også i hvor stor grad MR-ene skal orienteres når det viser
seg hensiktsmessig eller nødvendig å rokere medarbeidere mellom stabene.
Det var enighet om at man i størst mulig grad må gi FR-representanten noe
informasjon som kan bringes videre ved forespørsel fra menigheten.
Morten Skauge, leder av hovedutvalg MIK i Bærum kommune, var
foredragsholder på den nasjonale diakonikonferansen i regi av Kirkerådet i
forrige uke, hvor temaet var bedre samhandling mellom kirke og kommune på
omsorgssektoren. Foredraget fikk meget god respons fra deltakerne, som
representerte bispedømmene og kirkevergelagene landet rundt.
Tilsettinger:
- Lotte Solheim er tilsatt som sekretær i 60 % fast stilling.
- Ingeborg Svanes er tilsatt som daglig leder/forvalter i Helgerud og Høvik.
(Det var 13 søkere til stillingen)
- Det er lyst ut fem undervisningsstillinger, og man har fått 20 søkere. Tilsettingsprosessen ventes avsluttet i løpet av neste uke.
- Diakonstillingen i Jar (80 %) er lyst ut, og det er godt med søkere.
- Menighetspedagogstillingen i Helgerud blir ledig, og kirkevergen vil i samråd
med menighetsråd og lokal leder foreta snarlig fast tilsetting.
Det er gjennomført nytt dialogmøte med Bærum kommune. De temaene som
ble drøftet denne gang var tjenesteytingsavtalen, IKT-tjenesten for
menighetene, budsjettprosess 2017, finansiering av kirkelyd i to gjenstående
kirker samt de økonomiske utfordringene med tre større eiendomsprosjekter
(Tanum kirkesenter, Lommedalen kirke og Servicebygning Haslum
middelalderkirke). Menighetenenes synlighet og medvirkning på Byfesten og
ved Jul i Sandvika var også tema for drøftingene, her har kirken en tydelig
utfordring.
Kirkemøtets vedtak om liturgi for likekjønnet ekteskap åpner for reservasjonsrett for prester og andre tilsatte ved slike handlinger. Alle par har rett til å få
gifte seg i sin lokale kirke, og det påhviler prost og kirkeverge å bemanne ved
slike anledninger, uavhengig av hva lokalt menighetsråd måtte ønske eller
mene om de prinsippielle sidene ved vedtaket.
Spørsmålet om ev. avskjed av medarbeidere som evt ønsker å melde seg ut
av kirken etter dette vedtaket er også reist, og KA utreder nå bispopenes
innstilling til dispansasjoner i slike tilfelle.
Det har vært møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Arbeidsgiver og
arbeidstakerorg. veksler hvert år på ledervervet i AMU. Ungdomsdiakon Ida
Vesterår er valgt til ny leder, Inger-Lise Lerø er ny nestleder.
Det skal gjennomføres en felles arbeidsmiljøundersøkelse i begge
arbeidsgiverlinjer i Oslo bispedømme i september. Fra AMUs side er det en
forutsetning at undersøkelsen kan gjennomføres på en slik måte at man kan
hente ut felles resultater på stabsnivå i alle tre fellesråd og i bispedømmet.
AMU følger utviklingen i sykefraværet, dette lå i 1. kvartal på omkring åtte
prosent i begge linger, noe som er høyere enn målene for HMS-arbeidet.
Kirkevergen har avholdt dørftingsmøte med KFT (Kontaktutvalget for
tillitsvalgte). Det er drøftet overgangsordninger for medarbeidere som får sine
arbeidstidsplaner endret, tillitsvalgtes plikter og rettigheter ble avklart, og det
ble orientert om hvordan man ønsker å trekke inn medarbeiderne i den
forestående mål- og strategiprosessen. Dette strategiarbeidet vil være
forankret i ledelsen, og vil ha fokus på hvordan faggruppene blant de ansatte
kan bidra til å styrke kirkens posisjon i lokalsamfunnet.
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Vedtak:

Etter Kirkemøtets vedtak om fremtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i
kirken, som åpnet for lokale forsøk i tiden fremover, tas det nå initiativ til å
videreføre de drøftinger om dette som lederne av fellesrådene i Oslo, Asker og
Bærum hadde for et par år siden sammen med bispedømmerådsleder,
stiftsdirektøren og de tre kirkevergene. Kirkevergen i Oslo har nå tatt initiativ
til innledende drøftinger før sommerferien om mulige samarbeidsløsninger som
kan prøves ut.

Referatsakene og orienteringene ble tatt til orientering.

Fellesrådets neste møte er torsdag 15. september klokken 19:00, på Kirketorget i Sandvika.

Sandvika, 2. juni 2016
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

