Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 7. mai 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),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Thomas Berbom (geistlig repr.)
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Morten Skauge (Bærum kommunes vararepr.)
Rachel Husebø Chambenoit (Grinilund sokn),
Beate Ringstad (Tanum sokn),
Mona Cappelen (vara Tanum sokn),
Per Arneberg (Østerås sokn),
Elisabeth Ødemark (vara Østerås sokn),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.)
Ane Holme (vara Helgerud sokn)
Ass. kirkeverge Kristin Anskau,
Kirkeverge Svein Erik T Andersen.

Forfall:

Observatør:
Fra adm:

FR 08/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 09/15

Godkjenning av protokollen fra 5. mars 2015

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 5. mars 2015 ble godkjent, etter en korrigering i
personalorienteringen på siste side..

FR 10/15

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

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.
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FR 11/15

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2014
Regnskapet for 2014 for Kirkelig fellesråd i Bærum viste et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.867.414 og en underdekning på
investeringsregnskapet på kr 19.527.
Kirkevergen hadde på forhånd sendt ut forslag til disponering av
mindreforbruket. I møtet fremkom ønske om også å avsette 100.000
kroner til fremme av det kirkemusikalske arbeidet i Bærumsmenighetene.

Vedtak:

Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2014 disponeres som foreslått av
kirkevergen, med det tillegg som fremkom i møtet. Kirkevergen gis
fullmakt til å omdisponere mellom disse prosjektene/formålene ved evt.
mindreforbruk.

FR 12/15

Regnskapsrapport for 1. kvartal 2015

Vedtak:

Regnskapsrapporten for 1. kvartal tas til etterretning.

FR 13/15

Årsmelding for Kirkelig fellesråd 2014
Årsmeldingen ble gjennomgått og utdypet. Det fremkom enkelte
tilføyelser, bl.a. et ønske om at det innarbeides et avsnitt om kirkemusikken i Bærum. Dette vil bli tatt inn i beretningen før den sendes ut.
Rådet er fornøyd med at det lages en mer omfattende årsmelding enn
loven krever, og ber om at Kirkevergen fortsetter med det. Beretningen gir
et godt bilde av virksomheten i Kirken, til bruk både overfor menighetenes
staber og råd, kommunens politikere samt andre viktige
samarbeidspartnere.

Vedtak:

Årsberetningen ble vedtatt med de tilføyelser som fremkom i møtet.
Kirkevergen får fullmakt til å legge til et kapittel om det kirkemusikalske
arbeidet.

FR 07/17

Referatsaker og kirkevergens orientering

a) Referat
 Referat
 Referat
 Referat
 Referat

fra
fra
fra
fra

MR-møte i Bryn menighet 27.11.14 og 26.2.15.
MR-møte i Grinilund menighet 15.10.14 og 09.12.14.
MR-møte i Tanum menighet 03.12.14.
MR-møte i Østerås menighet 23.10.14 og 10.11.14.
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b) Inngående post
 Revisors beretning mva komp. 6.termin 2014.
Brev fra BK, kommunerevisjonen av 05.02.15 til
 Revisors beretning mva komp. 1.termin 2015.
Brev fra BK, kommunerevisjonen av 09.04.15 til
 Revisors beretning for Bærum kirkefond 2014.
Brev fra BK, kommunerevisjonen av 26.03.15 til
 Revisors beretning for BKF 2014.
Brev fra BK, kommunerevisjonen av 09.04.15 til
 Lokal beredskapsplan for OBD.
Brev fra Oslo biskop av 15.04.15.

BKF.
BKF.
BKF.
BKF.

c) Utgående post
 Kirkens innspill til Bærum kommunes investeringsbudsjett HP-2016-19.
Fra kirkevergen til BK, av 24.03.15.
d) Kirkevergens orientering om virksomheten
 All bruk av opphavsrettslig beskyttet musikk i menighetene (bortsett fra til kirkelige
handlinger og musikkandakter) skal innrapporteres og det skal betales avgift hver gang
til Tono. Det er nå fremforhandlet en avtale med Tono som forenkler dette arbeidet og
som gir betydelig rabatt på bruken. Kirkevergen ønsker å gå inn i denne avtalen på
vegne av menighetene, for å forenkle innrapportering av musikk og for å bringe
virksomheten i tråd med lovverket. Avtalen inngås av kirkevergen på vegne av
menighetsrådene (som er ansvarlig for bruken av musikken), og kostnadene foreslås
dekket av fellesrådet i stedet for viderefakturering til menighetsrådene. Rådet mente
dette var en god løsning.
 Morten Skauge har fulgt opp kommentarene i forrige møte om manglende kirkens
kontroll på hvordan forvaltning, drift og vedlikehold av kirkene styres. Sektorutvalg for
eiendom og administrasjon behandlet nylig eiendomsstrategien, og som et resultat av
vårt innspill ble det i debatten tydeliggjort at det er viktig med dialog med brukerne av
lokalene helt fra planstadiet, og at det er viktig med god dialog i forbindelse med
rehabiliteringsarbeid. Kirken ble spesielt nevnt som eksempel. Etter dette håper vi å få
større gehør for kirkens behov og synspunkter i plan- og budsjettarbeidet på dette
området.
 På grunn av omlegging av Rådmannens budsjettprosess foran HP2016-19 måtte
kirkevergen allerede i midten av mars oversende kirkens innspill til investeringsbudsjett
2016 til kommunen. Dette skjedde uten formell behandling i fellesrådet, men på basis av
rådets tidligere prioriteringer. Formell behandling i rådet finner som sedvanlig sted i junimøtet i forbindelse med behandlingen av budsjettforslag 2016. Rådet sa seg enig i måten
å håndtere den oppståtte situasjonen.
 Det ble orientert om fremdriften i saken om hydrogenfyllestasjon på eiendommen ved
Høvik kirke. Det er en omfattende utredningsprosess i gang, og det arbeides også med
avklaring av juridiske sider ved saken. Det skal om kort tid inngås en intensjonsavtale
om prosjektet. Kirkevergen bistås på den juridiske siden av fellesrådets medlem Hege
Rasch-Engh, og han opptrer for øvrig innenfor de fullmakter han fikk av rådet i tidligere
møter.
 Kirkevergen er i dialog med Bærum kommune og med Jar menighetsråd for å se om man
kan finne en løsning på kommunens store behov for barnehageplasser i Jar-området ved
å leie ut den delen av kirketometen som kalles Jordbærhaugen. Den delen av
eiendommen som er regulert som friområde er ikke aktuell å leie ut, da denne er viktig
uteareal for menighetsarbeidet. Dersom det kan finnes en løsning som kan dekke deler
av kommunens behov og samtidig generere inntekter til kirken, vil saken bli fremmet til
avgjørelse i fellesrådet senere i år.
 Fellesrådet vedtok i 2012 nye betalingssatser for bruk av kirkene til vigsel når
brudefolket ikke bor i soknet. Kirkevergen registrerer nedgang i antall vigsler i kirkene,
og praksis viser seg også å være for streng i de tilfeller hvor en av brudefolket er
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oppvokst i menigheten, er eller har vært aktiv i menighetsarbeidet, eller hvor foreldrene
bor i menigheten og er aktiv der. Kirkevergen ønsker å kunne praktisere regelverket med
lempe i tilfeller der dette synes rimelig, og fellesrådet sluttet seg til dette. Kirkevergen
kan etablere en mildere praksis uten å ta saken opp til behandling i rådet igjen.
Kirkevergen har i gang to anbudsprosesser for orgel: Nytt orgel til Østerås kirke (som er
lagt ut på Doffin med en antydet kostnadsramme på 4 mill kroner) som ser ut til å samle
stor internasjonal deltakelse i konkurransen, samt utbygging av orgelet i Helgerud (hvor
anbudsdokumentene er sendt ut til norske leverandører).
Samtlige stillinger som troslærere er nå besatt, og de nye medarbeiderne integreres godt
i sine respektive staber. Samhandlingsgruppen Trosopplæringsforum møtes nå
regelmessig, og i fellesskap utvikler disse medarbeiderne felles aktiviteter og opplegg,
utveksler ideer, undervisningsopplegg og planer - og inspirerer sine kolleger i stabene til
samhandling og nye tiltak rettet mot barn og ungdom. For å kunne steppe inn for
hverandre ved sykdom har de kommet til at de fra høsten vil justere tidspunktene for
enkelte aktiviteter som for eksempel babysang, slik at de ikke er på samme tidspunkt i
nabomenighetene. De vil også søke å legge breddetiltakene, som for eksempel
Tårnagenthelg og Lys Våken, til samme helg i alle menighetene, slik at man kan gå bredt
ut med markedsføring av arrangementene.
Personalorienteringen:
- Som nye kirkeforvaltere har kirkevergen tilsatt Finn-Ole Langø og Hans Georg Røed,
p.t. med tjenestested i henholdsvis Grinilund/Østerås og Lommedalen/Haslum.
- Samtlige kirkeforvaltere har nå bare to menigheter de er ansvarlig for.
- Anne Lise Jenssens stilling omfatter heretter data- og telefonitjenester for menighetene
og Kirketorget - samt ansvar for sosiale medier, i tillegg til at hun fortsetter som
sekretariatsleder for fellesrådet. Hun har bedt om avløsning som leder av Kirketorget,
som hun etablerte og utviklet for fellesrådet siden 2010, da fellesrådets IKT-utfordringer
har økt betydelig i det siste året.
- Åse Fjogstad er tilsatt som ny leder av Kirketorget i Sandvika. Hun kommer fra
stillingen som kirkeforvalter/daglig leder i Østerås menighet.
- Kirkevergen har tilsatt Cato Boye som ny leder for menighetenes regnskapstjenester.
Han tiltrer 1. august. Han erstatter Berit Robsahm Berg, som gikk av med pensjon
1. mars. (Hun bistår menighetene på pensjonistvilkår etter behov inntil videre.)
- Linn Christell Kolstad Briså er tilsatt som troslærer i Lommedalen, hun tiltrådte 1. mai.
- Martine Ljøvold er tilsatt som ny ungdomsdiakon til Helgerud, hun tiltrer 18. mai.
- Troslærerstillingen i Grinilund blir ledig fra 1. august. Troslærerstillingen i Østerås er
også ledig, da Maria Teistdal Vikre er nå tilsatt som vikar i kateketstillingen i Østerås
(som blir ledig pga mammapermisjon). De to stillingene søkes utlyst og besatt samtidig,
da det er et stort samarbeid mellom disse menighetene innen trosopplæring.
- Ungdomlederstillingen i Høvik, og ungdomsarbeider (20 %) samme sted, er utlyst og
tilsetting forventes å kunne skje om kort tid.
- Kateketstillingen i Snarøya er ledig, og utlyses om kort tid med sikte på tiltredelse fra
høsten av.
Neste møte er torsdag 4. juni kl 18:00. Rådet er enig i at man opprettholder tradisjonen
fra de siste årene med å ha en semesteravslutning med middag, hvor også
varamedlemmer av rådet, menighetsrådslederne og kirkeforvalterne inviteres.

Vedtak:

Fellesrådet tar referatsakene til etterretning.
Sandvika, 7. mai 2015

Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

