Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 3. Mars 2016 kl 19:00 i Brambanigården.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Ellen Pihl (vara, Bryn sokn)
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Ole-Jørgen Kvarsvik (vara, Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Åge Cornelius Haavik (vara, Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Knut Lundby (vara, Lysaker/Snarøya sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Thomas Berbom (fung. prost, geistlig repr.)

Fra adm:

ass. kirkeverge Kristin Anskau,
økonomisjef Kari Krohn,
kirkeverge Svein Erik T Andersen.

FR 01/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 02/16

Godkjenning av protokollen fra 3. desember 2015

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 3. desember 2015 ble godkjent.

FR 03/16

Årshjul for kirkelig fellesråd
Kirkevergen gjennomgikk årshjulet for rådets møter og for fellesrådets
administrasjon. Oppdatert versjon vedlegges referatet.

Vedtak:

Tas til orientering.

FR 04/16

Fokus på lokalmenighetene - Jar og Bryn
Representantene fra Bryn orienterte om aktivitetene og aktuelle saker i
menighetslivet. Orienteringen fra Jar ble utsatt til neste møte.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.
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FR 05/16

Regnskap for Bærum kirkelige fellesråd 2015
Følgende dokumenter fulgte vedlagt innkallingen:
- Driftsregnskap for 2015
- Balanse pr 31.12.2015
- Investeringsregnskap 2015
- Driftsregnskap og balanse for Bærum kirkefond 2015
- Noter til regnskap og balanse 2015

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet for 2015, med et netto driftsresultat på
-574.726, ble vedtatt som regnskap for Bærum kirkelige fellesråd.

FR 06/16

Disponering av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Vedtak:

Saken utsettes.

FR 07/16

Tilsettingsreglement for kirkelig fellesråd
Partssammensatt utvalg (PU) behandlet i sitt møte mandag 29. februar
justeringer i tilsettingsreglementet. Representantene fra fellesrådet og de
ansattes tillitsvalgte har gjennomført en grundig saksbehandling, og står
samlet bak det justerte reglementet. PU anbefalte en evaluering av dette
reglementet ett år før fellesrådsperioden utløper. PU tilrådde at kirkelig
fellesråd fastlegger dette som tilsettingsreglement for kirkelig fellesråd i
Bærum.
Fellesrådet drøftet det fremlagte forslaget grundig. Arbeidsgivers
handlingsrom og prinsippene for medvirkning i prosessene ble nøye
avveiet. Det ble gjort en tilføyelse til punktet om utlysing og
utlysingstekst, som bekrefter dagens praksis når det gjelder
menighetsrådsleders innflytelse.

Vedtak:

Tilsettingsreglement for kirkelig fellesråd ble vedtatt.
Reglementet gjøres gjeldende fra 3. mars 2016.
PU evaluerer det nye reglementet etter tre år.

FR 08/16

Referatsaker og kirkevergens orientering

a)  
•  
•  
•  
•  
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i
i
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Bryn menighet 26.11.15.
Grinilund menighet 24.11.15 og 16.02.16.
Tanum menighet 02.12.15.
Østerås menighet 26.11.16, 30.01.16 og 18.02.16.
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b) Innkommende post
•  
•  
•  

Revisors beretning vedr. komp.oppg. for mva for 5. termin 2015.
Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 07.12.15 til BKF.
Revisors beretning vedr. komp.oppg. for mva for 6. termin 2015.
Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 02.02.16 til BKF.
Overføring av tilskudd til Dnk 2016.
Brev fra BK, Kultur og Samarbeid av 15.02.16 til BKF.

c) Utgående post
•   Avtale med Tono og BKF (på vegne av alle sokn i kommunen) av 01.02.16.
•   Vedr. statlige kateketstillinger – regnskap 2015.
Brev fra BKF av 29.2.16 til OBD.

d) Orienteringer
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Oslo bispedømmeråd har godkjent at Lysaker Snarøya sokn skifter
navn til Fornebulandet sokn. Tidspunkt for navneskiftet bekjentgjøres
senere.
Kirkevergen orienterte om honorarsatsene for fellesrådets medlemmer.
Disse er knyttet opp til ordførerens lønn, og reguleres derfor ikke årlig
av rådet selv.
Nedleggelse av bankfilialer, færre filialer som tar imot skillemynt og
ekstrabelastningen på staber og frivillige på grunn av nye
mottaksregimer for kontanter er bakgrunnen for at kirkevergen har
gått til innkjøp av automatisk myntteller til hvert av menighetskontorene. Disse vil være på plass innen fasteaksjonen i år. Det var
ikke rom for dette i menighetenes egne budsjetter, og regningen
dekkes derfor av fellesrådet.
Energiregningene for 2015 har avdekket meget stor variasjon i
strømforbruket mellom mange av kirkene og menighetshusene.
Kirkevergen iverksetter en gjennomgang av forbruksmønsteret, og vil
be eiendomsavdelingen se på mulige energiøkonomiseringstiltak for
flere av menighetene.
Renholdskostnadene varierer også sterkt, uten at man finner noen
sammenheng med areal eller antall ansatte. Det iverksettes en
gjennomgang av dette, og hvis det fremkommer at kostnadene enkelte
steder er uforholdsmessig mye høyere enn snittet på frunn av
konserter, minnesamvær osv. vil administrasjonen be om å få
kompensert dette med andel av utleieinntektene.
Kirkemøtet vedtok i fjor retningslinjer for liturgisk drakt for kateketer.
Kirkvergen har besluttet at innkjøp av alba, to skjorter og stolaer
dekkes av arbeidsgiver med samme beløp som for diakoner.
Fellesrådets økonomi tillater pt. at dette dekkes av fellesskapet, ikke
av det enkelte menighetsråd som ellers er vanlig.
Kirken er på vei inn i en ny omstillingsperiode, og ressusene er meget
knappe. Det gjelder å få mest mulig menighetsrettet arbeid ut av de
offentlige bevilgningene. Det vil derfor bli gjennomført en kartlegging
av ressursdisponeringen i de kirkefaglige stillingene og i
administrasjonen, for å få oversikt over hvor mye arbeidstid som
gjenstår til menighetsarbeid når man trekker fra tid medgått til
kasualia, forordninger og lovpålagte tjenester. Kartleggingen søkes
gjennomført i samarbeid med forvalterne og de ansattes tillitsvalgte.
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•  

•  

•  

•  

Kirkevergen planlegger et nytt strategiarbeid for å etablere et fagmiljø
for utvikling, hvor faggruppene (musikere, diakoner og pedagoger)
utfordres på hva slags tjenesteutvikling de ser for seg på sine
arbeidsområder i årene fremover, hvordan de med sitt virke kan bidra
til å styrke kirkens posisjon i lokalsamfunnet og hvordan man kan
oppnå størst mulig fokus på kjerneoppgavene i menighetsarbeidet.
Organisering av arbeidet, samhandling på tvers og prioritering av
menighetsrådenes og bispedømmets strategiske valg vil være fokus for
prosessen. Målet for arbeidet er ikke innsparinger, men å få mer ut av
pengene. Faggruppenes arbeid med dette vil være forankret i ledelsen,
som samhandler med de tillitsvalgte i denne prosessen.
Dersom ressurssituasjonen tillater det, vil det bli gjennomført
brukertilfredshetsundersøkelser i regi av fellesadministrasjonen.
Aktuelle brukere som skal forespørres er dåpsforeldre, brudepar,
konfirmanter og –foreldre, deltakere på breddetiltakene innen
trosopplæring samt brukerne av Kirketorget.
Rådmannen har publisert en utrening over status og fremtidig behov
for bygg og anlegg til kultur, kirke og idrett i Bærum kommune.
Analysen har etter kirkevergens syn et innskrenkende perspektiv på
utviklingen av lokaler til kirkens behov, mens det samme ikke er tilfelle
på de andre sektorene. Saken følges opp med politikerne.
Tilsettinger:
- Tracy Medhus er tilsatt som forvalter i Lysaker Snarøya og Tanum
sokn. Hun kommer fra stillingen som kateket i Tanum, og har tiltrådt
den nye stillingen.
- Hege Medlien Mathiassen er tilsatt i ledig undervisningsstilling i
Tanum, med fokus på trosopplæring. Hun er kateket, og kommer fra
stillingen i Jar.
- Kristin Eisinger er tilsatt i ledig undervisningsstilling i Bryn, med
fokus på trosopplæring. Hun er lærer, og kommer fra bærumsskolen.
- Det har ennå ikke lykkes å finne egnede kandidater til den ledige
forvalterstillingen i Høvik og Helgerud sokn, etter to utlysinger og
intervjurunder. Oppsigelsestiden for nåværende forvaltere i Høvik og
Helgerud er gått ut, og de er sterkt etterlyst i sine nye stillinger.
Kirkevergen forsøker å finne løsninger inntil ny forvalter er tilsatt.
Stillingen lyses nå ut igjen.
- Det er/blir ledige undervisningsstillinger i Jar, Fornebulandet,
Grinilund, Tanum, Østerås og Bryn. Det er vanskelig å finne godt
kvalifiserte kandidater. Det arbeides med en stor fellesutlysing i ukene
fremover.
Sandvika, 3. mars 2016

Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

