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Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 21. april 2016 kl 19:00 i Brambanigården.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Ellen Pihl (vara, Bryn sokn)
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Eirik Haaversen (Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Solveig Torsteinsen (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya 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 (geistlig repr.)

Forfall:

Per Arne Watle (Lommedalen sokn),

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.)

FR 09/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 10/16

Godkjenning av protokollen fra 3. mars 2016
Representanten Østensen fra Bryn sokn ba om å få protokolltilførsel til
sak 07/16 (Tilsettingsreglement for Kirkelig fellesråd). Med henvisning til
reglene om formene for rådenes virksomhet påpekte hun at saken var
fremmet for sent i forhold til syvdagersfristen for utsending av
saksdokumenter og at dette kunne gitt grunnlag for et ugyldig vedtak.
Hun ønsket ikke a forfølge vedtaket videre, men ønsket protokollert at det
er viktig at saksdokumentene sendes ut i tide slik at representantene kan
forberede seg. Dette sluttet rådet seg til.

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 3. mars 2016 ble godkjent.
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FR 11/16

Fokus på lokalmenighetene - Helgerud
Representanten fra Helgerud orienterte om aktivitetene og aktuelle saker i
menighetslivet. Presentasjonen ble fulgt av en rekke spørsmål og
erfaringsutvekslinger fra rådets medlemmer.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

FR 12/16

Omdisponering av tidligere avsetninger

Vedtak:

Kirkelig fellesråd bevilget kr 330.000 til stabstiltak for 2016,
kr 30.000 til hver av stabene. Kirkevergen disponerer disse midlene fra
avsetningskonto.

FR 13/16

Årsmelding fra kirkelig fellesråd
Det utsendte utkastet til årsmelding ble gjennomgått og kommentert av
leder og kirkeverge, som også besvarte spørsmål og utdypet enkelte av
punktene. De korreksjoner som fremkom innarbeides i dokumentet før
dette sendes til kommunen, menighetsrådene, ansatte mfl.

Vedtak:

Årsmeldingen for Kirkelig fellesråd i Bærum for 2015 ble godkjent med de
endringer som fremkom i møtet.

FR 14/16

Referatsaker og kirkevergens orientering

a)
•
•
•
•

Referater
Referat fra MR-møte i Bryn menighet 14.01 og 18.02.15.
Referat fra MR-møte i Grinilund menighet 16.02.16 og 15.03.16
Referat fra MR-møte i Helgerud menighet 18.02.16 og 10.03.16
Protokoll fra MR-møte i Lysaker/Snarøya menighet 05.04.16

b) Inngående post
• Revisors beretning vedr. komp.oppg. for mva for 1. termin 2016.
•
•
•

Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 06.04.16 til BKF.
Revisors beretning for Bærum kirkelige fellesråd.
Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 05.04.16 til BKF.
Revisors beretning for Bærum kirkefond.
Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 21.03.16 til BKF.
Tildelingsbrev trosopplæringsmidler våren 2016 - menighetene i Bærum.
Brev fra OBD av 26.02.16 til BKF.
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c) Utgående post
• Driftstilskudd til menighetene.

Brev fra BKF av 08.04.16 til menighetene.

d) Orienteringer
• Tidspunktet for navneskiftet fra Lysaker Snarøya sokn til Fornebulandet sokn
•

•

•

•

•

•

•

er fastsatt til 1. søndag i advent 2016.
Menighetsrådene har de siste tre årene delt på 50 prosent av kostnadene til en
av ungdomsdiakonstillingene i 13-20. Rådet ber kirkevergen rette en skriftlig
henvendelse til alle menighetsrådene om at rådene viderefører denne støtten
til dette viktige arbeidet.
Oslo bispedømmes dekning av fellesrådets lønnskostnader for de to statlige
kateketstillingene i Bærum er ikke tilstrekkelig for å dekke de reelle
kostnadene. Kommunerevisjonen har stadfestet at bispedømmets dekning av
kostnadene nå er nede på 80 prosent av de reelle kostnadene, og denne
dokumentasjonen har kirkevergen oversendt bispedømmet. Da disse
stillingene i sin tid ble overført fra staten til fellesrådet var forutsetningen at
lønnskostnadene skulle dekkes fullt ut i fremtiden. Kirkevergen vil forfølge
saken overfor bispedømmet, og håper å slippe å redusere disse
undervisningsstillingene til 80 % stilling.
Tildelingsbrevet med årets overføring av trosopplæringsmidler fra
bispedømmet til fellesrådet er kommet, og viser en samlet overføring på
6.351.000. Beløpet er oppjustert med 2,0 prosent for pris- og lønnsvekst.
Den relle kostnadsveksten på personalsiden er høyere enn dette, og dersom
denne utviklingen vedvarer vil kirkevergen etter hvert enten måtte redusere
stillingsstørrelsene eller regulere de midlene som skal dekke aktivitetene i
trosopplæringen.
Forhandlingene med Bærum kommune om årets prioriteringer innen
vedlikehold av kirker og menighetshus er i sluttfasen. Det må fremmes egen
politisk sak om den store rehabiliteringen som er nødvendig for Lommedalen
kirke, da kostnadene for disse arbeidene vil utgjøre flere ganger årets
vedlikeholdsbudsjett for kirkene.
Man er i sluttfasen med vurderingen av de innkomne anbudene på det nye
kirkesenteret ved Tanum middelalderkirke. Etter to anbudsrunder og etter å
ha redusert størrelsen på bygningen samt skåret til beinet mht. standard og
inventar, er anbudene nå kommet på et nivå som ligger innenfor den
kommunale bevilgningen. Utfordringen er imidlertid at kommunens egne
kostnader til håndtering av prosjektet, samt momsen, kommer på toppen og
bringer totalkostnadene utenfor rammen. Kirkevergen finner det høyst
urimelig at momsen skal belastes byggeprosjektet, all den til fellesrådet
(på linje med kommunen) har rett til full momskompensasjon. Kommunen vil
også få tilbake hele investeringen til bygningen over tid, gjennom den
generøse ”rentekompensasjonsordningen” som staten fortsatt opprettholder.
Prosjektarbeidet for servicebygning ved Haslum middelalderkirke er endelig
kommet i gang. Bygningen skal romme HC-toalett for middelalderkirken,
bryllups- og dåpssakristi, søndagsskolerom, tildekket oppstillingsplass for
barnevogner mv.
Kirkemøtet i Trondheim i forrige uke ber Kirkerådet fortsette arbeidet med en
fremtidig kirkeordning som skal erstatte nåværende ordning. Ordningen med
fellesråd og menighetsråd skal videreføres, og lokal ledelse skal regelfestes.
Kirkerådet går inn for en organisering hvor arbeidsgiveransvaret fortsatt skal
være delt mellom bispedømmet og fellesrådene, samordnet ved enhetlig lokal
ledelse. Kirkemøtet fastholder målet om felles arbeidsgiveransvar i et senere
trinn av utviklingen. Kirkemøtet ønsker at det skal åpnes for forsøk med lokale
og regionale variasjoner i organiseringen. Kirkemøtet ber Kirkerådet komme
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•

•

•
•
•

•

tilbake med konsekvensutredninger av de foreslåtte endringene, inklusive en
oversikt over de økonomiske konsekvensene av de endringene som skal tre i
kraft fra 2010. Virksomhetsoverdragelsen av presteskapet fra departementet
til Kirkerådet skjer uavhengig av dette utredningsarbeidet, ved kommende
årsskifte.
Kirkevergen kommenterte de utspillene om lokalt forsøk med felles
organisering i Oslo bispedømme som kirkevergen i Oslo har fremmet i mediene
siste uke. For at slike lokale forsøk skal kunne skje må stortinget i
behandlingen av ny kirkelov i mai åpne for dette, hvis ikke kan ikke lokale
forsøk komme i gang før etter stortingets neste kirkelovsbehandling i 2019.
Denne uken gjennomføres en musikalsk inspirasjonsuke for Bærumsmenighetenes musikk- og koraktiviteter for ungdom, som et resultat av at
fellesrådet i fjor bevilget penger til dette prosjektet. Menighetenes
ungdomsarbeidere og undervisningsmedarbeidere har planlagt og gjennomført
uken, med workshops, konserter i menighetene, bandverksted og andre
aktiviteter. Gospeluken avsluttes med stor konsert lørdag kveld hvor alle
menighetene deltar. Samarbeidspartner for inspirasjonsuken er den
amerikanske organisasjonen Gospel Through Music, som sender gospelartister
på slike ’mission trips’ til en rekke land.
Undervisningsforums arbeid med en felles medarbeideravtale for frivillige
medarbeidere er sluttført, og avtalen tas nå i bruk overfor alle frivillige over 15
år med regelmessig lederansvar i menighetenes barne- og ungdomsaktiviteter.
Tilsettingsprosessen med ny kirkeforvalter i to av menighetene er i sluttfasen.
Etter tredje gangs utlysing har man nå aktuelle kandidater, og tilsetting
forventes å kunne skje i løpet av måneden.
Fellesrådet har fem ledige undervisningsstillinger, som utlyses både samlet og
hver for seg i neste uke. Det er vanskelig finne godt kvalifiserte søkere på
undervisningsfronten, og arbeidsgiver har derfor besluttet å utvide søket til
også å inkludere ungdomsprester, siden tilgangen på kvalifiserte er større der.
(En forutsetning for en eventuell slik løsning er en tydelig avgrensing av
vedkommendes arbeidsoppgaver innen undervisning vs vanlig prestetjeneste.)
Fellesrådet har gjort følgende tilsettinger siden siste møte:
- Ingunn Galdal er tilsatt fast i Fornebulandet. Hun er kateket, og har vært
vikar i stillingen siden i sommer.
- Maria Teistdal Vikre forflytter seg til Fornbulandet. Hun er kateket, og går inn
som vikar i stillingen som trosopplæringskoordinator for fellesrådsområdet.
Hun kommer fra fast stilling i Østerås.
- Caroline Bjørling er tilsatt i 30 % stilling som ungdomsarbeider i Bryn
- Solveig Frafjord er tilsatt i fast 100% stilling i Lommedalen. Hun er kateket,
og har vært vikar i stillingen siden nyttår.
- Karina Bergbråten Svendsen er tilsatt i vikariat i Grinilund, i 40 %. Hun er
menighetspedagog.

Fellesrådets neste møte er torsdag 2. juni klokken 18:00, med semesteravslutning.
(Beskjed om møtested kommer med innkallingen.)

Sandvika, 21. april 2016
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

