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Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 5. mars 2015 kl 19:00 i Brambanigården, Sandvika.

Til stede:

Ellen Pihl (Bryn sokn),
Hege Rasch-Eng (Grinilund sokn),
Kari Anne Gjesdal Arnkværn (Haslum sokn),
Laila Sømoen (Helgerud sokn),
Åge Cornelius Haavik (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Dag Karterud (vara, Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Beate Ringstad (Tanum sokn),
Elisabeth Ødemark (vara Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Morten Skauge (Bærum kommunes vararepr.)
Gunnar Næsheim (geistlig repr.),
Rachel Husebø Chambenoit (Grinilund sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Per Arneberg (Østerås sokn),
Økonomisjef Kari Krohn (sak 05/15)
Kirkeverge Svein Erik T Andersen.

Forfall:
Fra adm:

FR 01/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 02/15

Godkjenning av protokollen fra 4. desember 2014

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 4. desember 2014 ble godkjent.

FR 03/15

Energistasjon Høvik
Saksdokumenter var utsendt på forhånd, etter at Kirkevergen hadde
engasjert ekstern saksutreder i tråd med fellesrådets ønske. Utreder
møtte i rådet og besvarte spørsmål.
Representanten fra Jar sokn meldte seg innhabil ved behandlingen av
saken, på grunn av at han i sin rolle som fylkesrådmann har et nært
samarbeid med den aktuelle leietaker av eiendommen.
Menighetsrådet i Høvik sokn er orientert om saken, og har gitt sin
tilslutning til det fremlagte løsningsforslaget.
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Fellesrådet er seg bevisst at man forvalter et særpreget synsinntrykk ved
denne eiendommen, og at dette tillegges avgjørende vekt ved valg av
løsninger.
Vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å gå videre med prosjektet i en prosess der
menigheten holdes orientert før ev. avtale sluttforhandles. Kirkevergen gis
fullmakt til å utrede de juridiske forholdene i forhold til europaretten og
anskaffelsesreglemenetet, samt til å inngå avtale på fellesrådets vegne
dersom forhandlingene fører frem og de juridiske forholdene er
tilstrekkelig avklart i favør av løsningen.

FR 04/15

Fokus på lokalmenighetene - Jar og Bryn
Representantene fra Jar og Bryn orienterte om aktivitetene og aktuelle
saker i menighetslivet.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

FR 05/15

Regnskapsrapport Bærum kirkelige fellesråd 2014
Til behandling forelå:
- Driftsregnskap for 2014
- Balanse pr 31.12.2014
- Investeringsregnskap 2014
- Driftsregnskap og balanse for Bærum kirkefond 2014
- Noter til regnskap og balanse 2014
Kirkevergen bemerket at de kirkelige eiendommene, som nå er overført til
soknene v/fellesrådet, ikke fullt ut er tatt inn i fellesrådets balanse ved
årsskiftet på grunn av at alle overføringene ikke var sluttført ved
årsskiftet. Dette vil skje ved neste regnskapsavslutning.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet for 2014, med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 1.867.414 og en underdekning på
investeringsregnskapet på kr 19.527, ble vedtatt som regnskap
for Bærum kirkelige fellesråd.

FR 06/15

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Det fremgår av regnskapet at budsjettrammene for driften fortsatt
er trange, at kostnadskontrollen er god og at mindreforbruket ikke
fremkommer over den ordinære driften.
Kirkevergen vil komme tilbake med forslag til disposisjoner.
Vedtak:

Saken utsettes.
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FR 07/17

Referatsaker og kirkevergens orientering


















Alle kirkene er nå overskjøtet til soknene (ved kirkelig fellesråd). To
kirkegårder gjenstår, disse er så store at de må konsesjonsbehandles.
Overføringen av eiendommene til soknene innebærer at det er fellesrådet ved
kirkevergen som nå disponerer og forvalter eiendommene.
Arbeidet med Tanum kirkesenter er nå kommet inn i byggesaksbehandlingsprosess, hvor forhåndskonferanse og rammetillatelse er nær forrestående.
Bryn menighetsråd har besluttet at Bryn kapell ikke lenger kan benyttes til
livsynsnøytrale seremonier. Kirkevergen har ingen innsigelser til dette, all den
tid kommunen har god kapasitet for slike seremonier på krematoriet. Bryn
kapell kan fortsatt brukes av andre kristne trossamfunn, utleie skjer gjennom
kirketorget.
Rådmannen har invitert kirkevergen til å komme med innspill til
strategiprosessen for Bærum kommune frem mot år 2030. Det er foreløpig
avholdt ett rådslagningsmøte, og kirken har ulike frister å forholde seg til
frem mot våren 2016. Tematikken er bl.a. investeringsbehov, bedre
ressursutnyttelse og effektivisering, nye samhandlingsarenaer, endrede
driftsformer, utfordringer ved endret befolkningssammensetning mv.
Kirkens omsorgstjenester og frivillighetskompetanse vil være interessante
samhandlingsarenaer opp mot de utfordringer rådmannen ser mht
gjennomføringen av samhandlingsreformen. Kirkens kompetanse på
dialogarbeid vil kunne være nyttig i møtet med endringer i
befolkningssammensetningen og ift radikalisering.
Menighetsregnskapene ble avsluttet i tide, og er nå i kommunerevisjonen.
Seks av menighetene hadde mindreforbruk, fire brukte mer enn budsjettert.
Regnskapet for bruk av trosopplæringsmidlene for 2014 er avsluttet og
rapportert til bispedømmet. Menighetene fikk tilført betydelige ekstramidler til
drift og investeringer i utstyr i årets to siste måneder - alle fikk det de mente
å kunne nyttiggjøre seg innen årets utgang. Ved årets slutt var ca en halv
million ubenyttet. Av dette ble vel halvparten avsatt for å møte
underbudsjetterte lønnsmidler i 2015, og resten (231.000) ble tilbakeført til
bispedømmet som ubenyttet.
Kirkevergen har signert en avtale med Oslo bispedømme om lokal samordning
av kirkelig beredskapsarbeid, med overføring av disposisjonsrett for
fellesrådets ansatte til bispedømmet i tilfelle katastrofer krever innsats av
kirkelig personale. Dette er en forsøksordning for to år, og likelydende avtaler
er inngått med kirkevergene i Asker og Oslo.
Overføringsbrevet fra Bærum kommune for 2015 er kommet, med en
totalramme på ca 40,2 mill kroner. I tillegg kommer verdien av
tjenesteytingsavtalen innen forvaltning, vedlikehold og drift av bygningene
samt IKT. Den økonomiske rammen er omtrent som forventet.
Etter henvendelse fra kommunerevisjonen har kirkevergen innhentet en
formell avklaring fra ett av menighetsrådene omkring status for ett av korene
som har tilknytning til kirken. Revisjonen er opptatt av at menighetene eller
fellesrådet ikke bruker kommunale midler til subsidiering av kor/aktiviteter
som ikke er menighetsaktiviteter. Det er ennå ikke avklart hvilke
konsekvenser avklaringen får for bruk av kantorressurser i menigheten.
Regnskapet for forvaltning, drift og vedlikehold av kirkene i 2014 foreligger
nå, og viser et mindreforbruk på 3,2 mill kroner. Kirkevergen opplever
situasjonen som frustrerende og krevende at ikke vedlikeholdsbudsjettene
brukes opp, all den tid vi har et vedlikeholdsunderskudd på mer enn 20 mill.
Det er også frustrerende at kommunen gjennomfører vedlikehold som kirken
ikke har bedt om, mens påkrevet arbeid som er absolutt nødvendig for å sikre
verdier ikke blir igangsatt. Situasjonen er igjen tatt opp med kommuneadministrasjonen, som nok en gang ønsker å reorganisere vedlikeholdet av
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Vedtak:

eiendommene slik at kirkevergen og forvalterne igjen får bare ett
kontaktpunkt.
Morten Skauge lovte i møtet å ville forfølge denne situasjonen med et politisk
initiativ for å styrke muligheten for at kirkens prioriteringer av
vedlikeholdsoppgaver kan følges i større grad enn de siste årene.
De nytilsatte troslærerne hadde ansvaret for kirkens medvirkning på Barnas
Jul i Sandvika, med en lavvo med historiefortellere (og sauer) i Løkkeparken.
Det ble også delt ut flyers med orientering om menighetenes tilbud til barn og
unge. To av menighetskorene medvirket på utescenen i gågata ved
stasjonen.
Personalorienteringen:
- Det er ni søkere til to utlyste stillinger som kirkeforvalter. Kirkevergens
intensjon er å forsøke å etterkomme menighetenes etterspørsel etter mer
administrativ hjelp ved at hver forvalter bare skal ha ansvar for to
menigheter. Dette vil forhåpentligvis også lette arbeidspresset på forvalterne,
særlig mht kveldsarbeid ift menighetenes råd og utvalg. Dette er en
prøveordning for to år. Fire menigheter får ny forvalter, dersom man lykkes
med å tilsette gode nok kandidater.
- Kirkevergen er i innspurten med tilsettingsprosessen for ny troslærer til
Lommedalen, som er den eneste menigheten som ennå ikke har fått TOstillingen besatt. Reiseavstand fra Oslo har i to utlysingsrunder vært
hovedutfordringen ved tilsetting i denne stillingen, og håpet er nå å finne en
lokal kandidat til stillingen.
- Ungdomsdiakonen i Helgerud er overflyttet til stillingen som soknediakon i
Haslum. Dette er en 85 % stilling. Kirkevergen arbeider med å finne en
løsning på de resterende 15 % av medarbeiderens tilsettingsavtale.
- Ungdomsdiakonstillingen i Helgerud er utlyst, og intervjuarbeidet er kommet
i gang.
- Kateketstillingen i Lysaker/Snarøya blir ledig fra høsten av. Kirkevergen
venter med utlysing og tilsetting fast i denne stillingen inntil det er avklart om
det er behov for å gjennomføre interne forflytninger i forbindelse med
personalprosesser andre steder.
- Ungdomsarbeiderstillingen i Høvik blir ledig, og det arbeides med en
avklaring om hvordan denne skal lyses ut.
- Det er tilsatt vikar for kateket i Østerås (fødselspermisjon) ved at
troslæreren i staben går inn i kateketstillingen. Hun er fullt ut kvalifisert
kateket. Troslærer-ressursen lyses ut.

Fellesrådet tar referatsakene til etterretning.
Sandvika, 5. mars 2015

Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

