Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 27. oktober 2016 kl 19:00 i fellesrådets lokaler.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Ole-Jørgen Kvarsvik (vara, Haslum sokn),
Eirik Haaversen (Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Solveig Torsteinsen (vara Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Knut Lundby (vara Lysaker/Snarøya sokn),
Tor Bergersen (vara Tanum sokn),
Anne Helene Jørstad (vara Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (prost, geistlig repr.).

Forfall:

Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Dag Johan Dæhlin (vara Grinilund sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Åge Cornelius Haavik (vara Høvik sokn),
Tron Oler Bamrud (Jar sokn),
Julie Ellen Kofstad (vara Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.),

FR 34/16

Godkjenning av innkalling og sakliste
Dagens dagsorden ble utvidet med ett nytt punkt,
oppnevning av valgkomité.

Vedtak:

Fellesrådet godkjente innkalling og utvidet saksliste.

FR 35/16

Godkjenning av protokollen fra 15. september 2016

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 15. september 2016 ble godkjent.

FR 36/16

Fokus på lokalmenighetene - Lysaker Snarøya
Representantene fra Lysaker Snarøya orienterte om aktivitetene og
aktuelle saker i menighetslivet. Menigheten endrer navn til Fornebulandet
kommende 1. søndag i advent. Det er lagt opp til stor ”navnedag” i den
forbindelse for å markere dette i lokalmiljøet. Presentasjonen ble fulgt av
en rekke spørsmål og erfaringsutveksling med rådets medlemmer.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.
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FR 37/16

Søknad om driftsstøtte 2017
- Asker og Bærum krets av KFUK/KFUM
Søknaden var utsendt på forhånd. Rådet ønsker å invitere kretsledelsen til
et FR-møte eller en MR-samling i neste semester, for å knytte sterkere
kontakt med menighetene.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd bevilget kr 260.000 i driftsstøtte til Asker og Bærum krets
av Norges KFUK/KFUM for driftsåret 2017.

FR 38/16

Regnskapsrapport 3. kvartal 2016
Regnskapsrapport med noter og kommentarer var utsendt på forhånd, og
viste at det ligger an til å kunne avslutte driftsåret uten undersludd.
Tidligere på dagen innløp imidlertid er brev fra Bærum kommune med
beskjed om at kommunen har regnet feil ved beregning av driftstilskuddet
for 2016. Avviket er på nærmere 800.000 kroner, som kommunen ber om
blir tilbakebetalt umiddelbart. Dette endrer situasjonen i betydelig grad.
Det vil ikke være mulig å dekke inn dette ved ytterligere innsparing så
langt ute i driftsåret.

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til etterretning.

FR 39/16

Brukertilfredsundersøkelsene i Bærum - Konfirmasjon
På oppdrag av kirkevergen gjennomføres i høst og vinter brukertilfredshetsundersøkelser på flere av våre sentrale tjenesteområder.
Undersøkelsene blant konfirmanter og konfirmantforeldre er nå
gjennomført. Resultatene ble presentert på fellesrådsnivå, og resultatene
på menighetsnivå er sendt stabene. Det ble orientert om hvordan
undersøkelsene vil bli fulgt opp ift i menighet og på fellesrådsnivå.
Menighetsrådene vil bli orientert om resultatene for sin menighet over
nyttår.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning

FR 40/16

Kirkemøtets vedtak om fremtidig organisering
Kirkevergen orienterte om kirkemøtets vedtak om fremtidig organisering
av kirkens arbeidsgiveransvar og ledelse. Det ble også orientert om
kirkerådets forslag til hvordan forsøk med organisering kan/ikke kan
gjennomføres, samt om et initiativ fra Oslo bispedømmeråd om utredning
av saken i Oslo BD. Kirkevergen legger opp til at samme orientering gis på
det berammede møtet med MR-lederne i forkant av rådets julemøte.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til orientering.
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FR 41/16

Referatsaker og kirkevergens orientering

a) Referater
• Referat fra MR-møte i Bryn menighet 13.10.16
• Referat fra MR-møte i Grinilund menighet 30.08.16
b) Inngående post
• Revisjonsberetning vedr. mva.komp. for 4. termin 2016.
•
•

Brev fra Bærum kommune, Kommunerevisjonen av 06.10.16 til KfiB.
Takk for støtte til etablering av ungdomsklubb i Grinilund kirke.
Brev fra Grinilund menighet av 01.10.16 til KfiB.
Høvik kirke, istandsetting, søknad om godkjenning av ny hovedtrapp,
Riksantikvarens vurdering. Brev fra Riksantikvaren av 17.10.16 til KfiB.

d) Kirkevergens orientering
•
•
•
•

•

•

Både Riksantikvaren og biskopen har nå godkjent våre planer om ombygging
av hovedtrapp og gårdsplassen ved Høvik kirke. Arbeidene skal legge til rette
for universell tilgjengelighet til kirken.
Det er enighet mellom Kirkevergen og kommunens eiendomsdirektør om å
gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tilstand og oppgraderingsbehov for
alle våre eiendommer. Møtet er berammet til slutten av november.
Den gamle boligen ved Høvik kirke, tidligere prestebolig og senere kontorer for
menigheten og fellesrådet, er nå revet. Arbeidene med etablering av
hydrogenstasjon kan begynne.
Rådmannens budsjettforslag for kirkebudsjettet foreslår kutt i tilskuddet til
hovedettersyn av orgler (-500.000). Forslaget følger opp vårt krav om
kompensasjon for bortfall av tjenesteyting på IKT ved å foreslå 600.000 pr år
til dette (noe som er betydelig mindre enn hva det vil koste i markedet).
Ingen av de foreslåtte nye stillingene i menighetene er kommet med i
budsjettet. Kravet om å dekke fellesrådets investeringer på IKT-siden når
dette nå tas ut av kommunen er foreslått dekket med 1,2 mill, noe som heller
ikke dekker de kostnader kirken vil få med dette.
I statsbudsjettet legges det opp til et rammetilskudd til Den norske kirke på
vel 1,9 milliarder kroner. Dette dekker pris- og lønnsreguleringer samt
pensjonspremier for prestene, men dekker ikke regulering av tilskuddene til
diakoni, trosopplæring eller statlige kateketstillinger. Prestenes nye
arbeidstidsavtale samt kostnadene ved avvikling av boplikten er også betydelig
underfinansiert. Budsjettforslaget innebærer at rammen til Den norske kirke
ikke er tilstrekkelig til å opprettholde dagens virksomhet og stillinger.
Departementet krever i tillegg en effektiviseringsgevinst og innsparinger når
midlene nå overføres direkte til Kirken.
Kirkevergen er meget bekymret for at dette vil få alvorlig innvirkning på
overføringene fra de sentralkirkelige organer til bl.a. undervisning i
lokalkirken. Våre statlige kateketstillinger er allerede underfinansiert med tjue
prosent, og overføringene til trosopplæringen oppjusteres ikke fullt ut med
lønns- og kostnadsveksten. I tillegg skal altså det nye rettssubjektet spare
enda mer penger.
Tilsettinger:
- Lise Vaule er ansatt i et vikariat som menighetspedagog i Østerås menighet
med ansvar for konfirmantarbeidet. (Det arbeides også med å få på plass en
vikar i kateketstillingen i Grinilund også.)
- Inger Johanne Østby er ansatt som kirketjener i en 33% stilling i Tanum
- Siri Herland er ansatt som sekretær i 50 % fast stilling, delt mellom
Østerås (20 %), Grinilund (20 %) og Kirketorget (10 %).
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-

§

Ellen Faye Lindvig er tilsatt i ett års vikariat i barnekoordinatorstilling i
Lommedalen
- Solveig Hopen er innvilget permisjon fra sin stilling som barnekoordinator i
Lommedalen.
Fellesrådet arbeider p.t. med utlysing og tilsetting av:
- soknediakon i Tanum (80 %).
- Årsvikariat i trosopplæringsstilling i Helgerud (60 %)
- Fast stilling som menighetspedagog/kateket med ansvar for
trosopplæringen i Grinilund (30 %).

Vedtak:

Referatsakene og orienteringene ble tatt til etterretning.

FR 42/16

Oppnevning av valgkomité
I henhold til forskriften skal rådets leder og nestleder velges for ett år av gangen.
Det må derfor oppnevnes en valgkomité, som legger frem sin innstilling til neste
møte.

Vedtak:

Berit Kristiansen og Per Arne Watle ble oppnevnt som valgkomité.

Fellesrådets neste møte er torsdag 1. desember i Østerås kirke.
Møtet begynner klokken 17:00 med kontaktmøte med MR-lederne og forvalterne, fortsetter
kl 18:00 med adventsamling i kirken - etterfulgt av middag for alle.
Fellesrådets møte begynner ca 19:15. Fokusmenighetene da er Grinilund og Høvik.

Sandvika, 27. oktober 2016
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

