Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 1. desember 2016 kl 19:30 i Østerås kirkes menighetssal.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Ellen Pihl (vara Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Dag Johan Dæhlin (vara Grinilund sokn),
Ole-Jørgen Kvarsvik (vara, Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Kaare Granheim (vara Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Knut Lundby (vara Fornebulandet 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 (prost, geistlig repr.),
Thomas Berbom (vara geistlig repr.)

Forfall:

Eirik Haaversen (Haslum sokn),

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.),
økonomisjef Kari Krohn,
personalsjef Kristin Anskau.

FR 43/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente innkalling og utvidet saksliste.

FR 44/16

Godkjenning av protokollen fra 27. oktober 2016

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 27. oktober 2016 ble godkjent.

FR 45/16

Fokus på lokalmenighetene - Grinilund og Høvik
Representantene fra Grinilund og fra Høvik orienterte om aktivitetene og
aktuelle saker i menighetslivet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.
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FR 46/16

Søknad om driftsstøtte 2017
- Asker og Bærum krets av KFUK/KFUM Speidere

Vedtak:

Kirkelig fellesråd bevilget kr 15.000 i driftsstøtte til Asker og Bærum krets
av Norges KFUK/KFUM Speidere for driftsåret 2017.

FR 47/16

Revidert budsjett for 2017
Utkast til revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2017 med
kommentarer var utsendt på forhånd.
For å bringe budsjettet i balanse er det nødvendig å disponere vel 460.000
kroner av tidligere avsatte midler.

Vedtak:

Revidert budsjett for 2017 ble vedtatt.
Under behandlingen av denne saken tok Per Arne Watle ordet og ønsket å
be rådet om å legge opp til en økning av budsjettrammen for
administrasjon i neste budsjettperiode. Han pekte på at kirkeforvalterne er
avgjørende for hvordan driften av menighetene går, og fremholdt at
menighetenes aktivitetsnivå er svært ulike, og på en måte som etter hans
syn nødvendiggjør forvalter i full stilling i noen av menighetene. Han
mener rådet må ta høyde for et øket behov for forvalterkapasitet i årene
fremover.
Kirkevergen tar dette med seg i vurderingen foran neste budsjettperiode,
og vil orientere mer inngående om bemaningssituasjonen,
lønnsbudsjettene og finansieringen av driften i rådets neste møte.

FR 48/16

Valg
Valgkomiteen har i år bestått av Berit Kristiansen og Per Arne Watle.
Komiteens var enstemmig i sin innstilling om gjenvalg.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd valgte Stein Øgrim som leder og Hege Rasch-Engh som
nestleder for 2017.

FR 49/16

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2016
Personalsjef orienterte om gjennomføring og resultater av den felles
arbeidsmiljøundersøkelsen som kirkevergene og bispedømmet har
gjennomført i høst. Hunm orienterte også om hvordan fellesrådets
administrasjon kommer til å følge opp resultetene i de lokale stabene og i
faggruppene.

Vedtak:

Fellesrådet tar saken til etterretning.
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FR 50/16

Resultatene av telleukene 2016
Saken ble utsatt til neste møte.

FR 51/16

Referatsaker og kirkevergens orientering

a)
•
•
•

Referater
Referat fra MR-møte i Bryn menighet 24.11.16
Referat fra MR-møte i Østerås menighet 03.11.16
Referat fra MR-møte i Østerås menighet 25.11.16

b) Inngående post
• Brev fra Oslo bispedømme 24. november 2016: Ekstra tilskudd til diakoni.
d) Orienteringer
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Arnulf Myklebust orienterte om Hovedutvalg MIKs og formannskapets
budsjettbehandling som går videre til kommunestyret 07.12.2016. Også
denne gang får Kirken påplussinger hvor flertallspartiene (H, Frp og Krf) øker
Kirkens ramme med en halv diakonstilling for 13-20, en halv million til
hovedservice og rensing av to orgler i 2017 og en ny halv million i 2018 til to
orgler til. Det er også lagt inn 3 millioner til å begynne utredningen av
Fornebu kirke i 2018-budsjettet.
Stein Øgrim orienterte om forhandlingene om ny tjenesteytingsavtale med
kommunen.
Per Arne Watle orienterte om møtet han og kirkevergen hadde med
kommunens eiendomsdirektør og FDV-ledelsen. Det er nå enighet om
prioriteringen av de største prosjektene, bl.a. Lommedalen kirke og tårnet på
middelalderkirken på Tanum.
Unni Østensen orienterte om Grønn Menighet, og ettterlyste bedre
søppelhåndtering ved menighetskontorene. Hun ønsket en felles ordning for
alle for sortering inne og ute. Flere av de tilstedeværende forvalterne
orienterte om gode sorteringsløsninger i menighetshusene, men at man er
prisgitt kommunens mulighet for å hente og motta sortert avfall. Dette bedrer
seg i mai 2017. Kirkevergen følger opp saken.
Gunnar Næsheim orienterte om at Oslo bispedømme har iverksatt en
gjennomgang av bemanningen i Oslo bispedømme. På grunn av en anstrengt
økonomisk situasjon skal det i første omgang kuttes tre årsverk innen
presteskapet i bispedømmet. Det skal utarbeides en helhetlig plan for
bemanningen i hele bispedømmet med rammer for langsiktig bemanning frem
mot 2026.
Grunnstensnedleggelse for det nye kirkesenteret ved middelalderkirken på
Tanum skjer etter gudstjenesten søndag 11. desember. Fylkesmann Valgerd
Svarstad Haugland og Morten Skauge, hovedutvalgsleder i MIK, foretar den
høytidelige handlingen.
Bærum kommune har ikke gått med på å la Kirken beholde de vel 760.000
som de ved en feilberegning har utbetalt for mye i 2016. De krever fortsatt
tilbakebetaling, alternativt at det trekkes av neste års tilskudd. Dette vil få
konsekvenser for årets driftsresultat.
Det ble referert takk fra økonomisjef Kari Krohn for fellesrådets markering av
hennes 60-årsdag.
Det ble referert takk for den slektsbibelen kateket Siri Kolberg og ektefelle fikk
fra fellesrådet når de giftet seg tidligere i høst.
Kirkevergen har inngått avtale med TET Telemark AS om regnskapssystemer
for fellesrådets og menighetsrådenes regnskapsførsel. Dette kommer i drift fra
årsskiftet. Denne avtalen er en tilleggsavtale til den landsomfattende avtalen
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som Kirkerådet har inngått med TET, og vår avtale trenger derfor ikke ut på
offentlig anbud.
• Det arbeides også med anskaffelse av nytt lønns- og personaloppfølgingssystem, som forventes tatt i bruk fra 2. kvartal. Det er videre inngått avtale
med Agrando om å ta i bruk TID, en softwareløsning som vil lette registrering
av arbeidstidsplaner, leir-, kvelds- og helgetillegg osv. Det forventes
betydelige lettelser i rutinene som følge av disse investeringene, slik at man
med dagens bemanning kan ta unna den betydelige økningen i arbeidsmengde
som følge av øket bemanning i menighetsstabene som vi har opplevd de siste
par årene.
• Tilsettinger:
- Josva Damman er tilsatt i vikariatet i kateketstillingen i Grinilund. 100 %
stilling fra januar ut mars 2017.
- Kairi Reimer jobber ekstra på regnskap ut året
- Elise Ottesen Søvik har fått utvidet sitt engasjement som rådgiver ut juni
2017
- Maya Solheim er nå fast menighetspedagog i Jar
- Sara Maria Helstad har vikariat i Høvik ut juni 2017
- Camilla Denneche startet som sekretær i Fornebulandet menighet i oktober
Fellesrådet arbeider p.t. med utlysing og tilsetting av:
- Vikariat i trosopplæringsstilling i 60% i Helgerud menighet i ett år fra 1.
januar.
- Diakonstilling i Tanum menighet – 6 søkere.
- 20% ungdomsarbeider i Lommedalen – mange søkere.
- Trosopplæringsstilling i Grinilund, 30 % fast stilling – søknadsfrist denne
helgen.

Vedtak:

Referatsakene og orienteringene ble tatt til etterretning.

FR 52/16

Utredningsprosjekt i Oslo bispedømme
Saksutredning var utsendt på forhånd. Kirkevergen orienterte om utviklingen i
saken de siste dagene som muliggjorde at rådet kan behandle saken allerede i
dag. Utredningsprosjektet iverksettes rett over nyttår.
Kirkevergen hadde i forkant av fellesrådets møte også orientert
menighetsrådslederne om saken.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Bærum støtter etableringen av et utredningsprosjekt for
”Enhetlig ledelse av den norske kirke innenfor de geografiske rammene av Asker,
Bærum og Oslo”. Dette i henhold til prosjektmandatet. Fellesrådet vil stå fritt til å
slutte seg til en eventuell forsøksordning når utredningen er gjennomført.

Fellesrådets neste møte er torsdag 26. januar 2017 kl 19:00 i fellesrådets lokaler.

Sandvika, 1. desember 2016
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

