Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum
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Stein Øgrim
leder
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Sakliste
FR 15/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

FR 16/16

Godkjenning av protokollen fra 21. april 2016

Forslag til vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 21. april 2016 godkjennes.

FR 17/16

Gravferds- og kirkegårdsforvaltningen i Bærum
Orientering om hvordan gravferdsforvaltningen og driften av
kirkegårdene er organisert i Bærum.
I henhold til kirkeloven er det de kirkelige fellesrådene som har
ansvaret for gravferdsforvaltning og kirkegårdsdrift. I Bærum
har fellesrådet valgt å sette bort dette til Bærum kommune.
Avtalen for den andre femårsperioden med slik delegering
utløper i løpet av 2017.
Derfor ønsker kirkevergen at det nye fellesrådet skal få en
gjennomgang av hvordan dette viktige arbeidet er organisert.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

FR 18/16

Høring – Nye vedtekter for gravplassene og krematoriet
Bærum kommune har utarbeidet nye vedtekter for
kirkegårdene og krematoriet. Utkastet er behandlet i
Hovedutvalget MIK, som har sendt oss saken på høring før den
vedtas i til høsten. (Utkastet følger vedlagt.)

Forslag til vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse basert på de
merknader som fremkom i møtet.
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FR 19/16

Fokus på lokalmenighetene – Jar og Lommedalen
Fokus-menighetenes FR-representanter orienterer om arbeidet
i menigheten, satsningsområder, suksesshistorier mv.
Fokusmenigheter i juni er Jar og Lommedalen.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

FR 20/16

Regnskapsrapport 1. kvartal 2016
Regnskapsrapporten følger vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapporten tas til etterretning.

FR 21/16

Fellesrådets offisielle navn
Kirkelig fellesråd i Bærum opptrer på ulike steder med to ulike
navn: Bærum kirkelig(e) fellesråd og Kirkelig fellesråd i
Bærum. Dette ønsker administrasjonen nå å rydde opp i, ved å
velge ett av disse som det offisielle navnet.
I likhet med en rekke andre fellesråd, bl.a. Oslo og Trondheim,
innstilles det på at vi gjennomfører den nye formen på navnet:
Kirkelig fellesråd i Bærum.

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Bærum fastlegges som det offisielle navnet
på virksomheten.

FR 22/16

Budsjettinnspill til Bærum kommune for 2017
Bærum kommune ønsker at eventuelle innspill til kommunens
budsjettarbeid for HP 2017-20 fremmes via rådmannen i løpet
av juni.
Det er gjennomført dialogmøte med kommunen, hvor
budsjettsituasjonen ble redegjort for av begge parter.
Kirkevergen mener at fellesrådet bør fremme ønsker om nye
friske midler til tiltak som ikke nødvendigvis er lovpålagte, men
hvor menighetene i fellesskap kan løse oppgaver til
innbyggernes beste.

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkevergens forslag til budsjettinnstilling følger vedlagt.
Forslag til vedtak:

Budsjettinnstillingen til Bærum kommune for HP2017-20 ble
vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

FR 23/16

Ny tjenesteytingsavtale med Bærum kommune
Kirkeloven åpner for at en kommune kan tilføre det kirkelige
fellesrådet tjenester, i stedet for penger, for en del av de
oppgavene fellesrådet skal dekke. Her i Bærum har vi hatt en
tjenesteytingsavtale i en årrekke, og denne har i mange år
vært moden for revisjon. Avtalen nevner bl.a. revisjonstjenester og forvaltning og drift av bygningsmassen som
områder hvor kommunen gir oss tjenester.
Saken har stått øverst på kartet i de halvårlige dialogmøtene
med kommunens ledelse siden 2009, uten at det har vært
nevneverdig fremdrift med ny avtale. Bærum kommune har nå
i vårens dialogmøte lagt frem forslag til ny tjenesteytingsavtale
(vedlagt). IKT-tjenester er nå løftet ut (og skal erstattes med
penger), revisjonstjenestene ble tatt ut for tre år siden (og
erstattet med penger) – og nå gjenstår egentlig bare FDV for
bygningsmassen.
Avtalen er nå lagt opp til også å skulle regulere andre deler av
samarbeidet mellom kommunen og fellesrådet.
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret og fellesrådet.
Kirkevergen forhandler med rådmannsapparatet om
formuleringene, og ber om at fellesrådet gir fullmakt til en
gruppe på tre representanter som i tillegg til kirkevergen kan
sluttføre forhandlingene og godkjenne avtalen før den
oversendes kommunestyret til godkjenning.

Forslag til vedtak:

Stein Øgrim, Hege Rasch-Engh og Per Arne Vatle oppnevnes
som et utvalgt som sluttfører forhandlingene og godkjenner ny
tjenesteytingsavtale med Bærum kommune.

FR 24/16

Sommerfullmakter

Forslag til vedtak:

Fellesrådets leder og nestleder gis fullmakt til hver for seg å
representere rådet i perioden frem til neste rådsmøte, dersom
det skulle bli nødvendig med rådsavgjørelser i ferietiden.
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FR 25/16

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

Sandvika, 25. mai 2016
Svein Erik Tøndel Andersen
Kirkeverge

