Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Innkalling til møte i
Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 4. juni 2015 kl 19:00
NB: Semesteravslutning, middag serveres kl 18:00
Tanum kirkestue ved middelalderkirken

Saksliste:
FR 15/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

FR 16/15

Godkjenning av protokollen fra 7. mai 2015

FR 17/15

Fokus på lokalmenighetene – Tanum og Østerås

FR 18/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning

FR 19/15

Budsjettinnspill Bærum kommune 2016-19

FR 20/15

Referatsaker og kirkevergens orientering

Sandvika, den 29. mai 2015
Stein Øgrim
leder

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum
Sakliste
FR 15/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

FR 16/15

Godkjenning av protokollen fra 7. mai 2015

Forslag til vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 7. mai 2015 godkjennes.

FR 17/15

Fokus på lokalmenighetene - Tanum og Østerås
Fokus-menighetenes FR-representanter orienterer om arbeidet
i menigheten, satsningsområder, suksesshistorier mv.
Fokusmenigheter er Tanum og Østerås

Forslag til vedtak:

Tas til etterretning.

FR 18/15

Høring ”Veivalg for fremtidig kirkeordning”
Vedlagt følger høringsdokumentet fra Kirkerådet i denne saken,
samt Kirkevergens forslag til uttalelse.

Forslag til vedtak:

Høringsuttalelsen ble godkjent med de endringer som fremkom
i møtet.

FR 19/15

Budsjettinnspill Bærum kommune 2016-19
Vedlagt ligger Kirkevergens forslag til prioriteringer overfor
Bærum kommunes budsjettprosess foran neste planperiode.
Kommunens budsjettprosess er nå inne i en aktiv periode
allerede, og vil bli sluttført med politisk behandling i desember.
Kirkevergens forslag er mer ambisiøs enn de siste årene, selv
om kommunens budsjettsituasjon ikke er noe bedret. Forslaget
avspeiler utfordringer vi mener kirken kan utgjøre en forskjell
på for kommunen, og er et grunnlag for Fellesrådet til å
prioritere hva man ønsker det bør satses på i årene som
kommer.

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkevergen finner det ikke opportunt å be kommunen om mer
midler til administrasjon, selv om vi både sentralt og på
menighetsnivå opplever at vi har for små ressurser til
saksbehandling, personaloppføling og administrasjon.
Kommunen har vært tydelig på at vi ikke vil få mer
administrative midler, men at man alltid vil være åpen for å
drøfte satsinger på arbeidsområdet som kommunen ser seg
tjent med en kirkelig innsats på (undervisning, omsorg og
barn/ungdom).
Som det ble orientert om i siste fellesrådsmøte, er den delen
av budsjettinnspillet som gjelder investeringsmidler til
kirkene, oversendt kommunen i mars i år for å komme tidsnok
inn i den delen av kommunens budsjettarbeid.
Vedlagt følger også en (foreløpig) oppstilling over hovedtallene
i fellesrådets driftsbudsjett for 2016-19. Detaljene i dette
budsjettet kommer på plass innen fellesrådet i høst skal vedta
den endelige budsjettet. Dette budsjettet inneholder ingen av
de foreslåtte nysatsingene som fremgår av innspillet til utvidet
stillingsramme.
Forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtok budsjettinnspillet for 2016-19 til Bærum
kommune, med de prioriteringer som fremkom i møtet.

FR 20/15

Referatsaker og kirkevergens orientering
Orienteringssak.
Referatsakene kan leses på fellesrådets internettsider.

Sandvika, 29. mai 2015
Svein Erik Tøndel Andersen
Kirkeverge

