Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Innkalling til møte i
Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 8. juni 2017 kl 19:15
Møtested: Bryn menighetshus
I forkant av møtet, kl 17:00, er sokneprester, MR-ledere og forvaltere invitert
til det halvårlige kontaktmøtet. FR-representanten er selvfølgelig også
velkommen til møtet.
Kl 18:00 er det felles liturgisk samling for alle i Bryn kirke, hvoretter vi alle
kl 18:30 spiser middag sammen i menighetshuset – før fellesrådets møte.

Saksliste:
FR 23/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

FR 24/17

Godkjenning av protokollen fra 27. april 2017

FR 25/17

Fokus på menighetene – Tanum og Østerås

FR 26/17

HP 2018-21 – Innspill til Bærum kommunes budsjettprosess

FR 27/17

Samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd

FR 28/17

Agnes Tanums minnefond

FR 29/17

Regnskapsrapport 1. kvartal 2017

FR 30/17

Orientering fra Storkommunekonferansen
og fra prosjekt ”Enhetlig ledelse”

FR 31/17

Referatsaker og kirkevergens orienteringer

Sandvika, den 1. juni 2017
Stein Øgrim
leder
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Kirkelig fellesråd i Bærum

Sakliste
FR 23/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

FR 24/17

Godkjenning av protokollen fra 27. april 2017

Forslag til vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 27. april 2017 godkjennes.

FR 25/17

Fokus på menighetene – Tanum og Østerås

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

FR 26/17

Innspill til Bærum kommunes budsjettprosess
HP 2018-21
Fellesrådet kan levere sine innspill til Bærum kommunes
budsjettprosess for handlingsplanperioden 2018-21 i løpet
av juni.
Selv om de kommunale rammene sies å fortsatt å være
trange, bør fellesrådet opprettholde trasjonen med å spille
inn de forslagene man har til økning av den kommunale
rammen til kirkens virksomhet. Dette for å markere at vi
fortsatt ser områder der vi i samhandling med kommunen
kan forsterke vår innsats i lokalsamfunnet.
Kirkevergens forslag til innspill følger vedlagt innkallingen.
Rådet inviteres til å vurdere både prioriteringene og
innholdet i sakene, og til å fremme ev. andre tiltak man
heller ønsker å løfte frem for politikerne.

Forslag til vedtak:

Kirkens budsjettinnspill oversendes kommunen etter de
prioriteringer og endringer som fremkom i møtet.
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FR 27/17

Samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd
Fellesrådet oppnevnte tidligere i år et utvalg som skulle se
på hvordan man kan forsterke det gode samarbeidet mellom
menighetsrådene og fellesrådet.
Utvalget har nå lagt fram sin rapport. (Vedlagt)
Rapporten presenteres av komiteens leder i det halvårlige
orienteringsmøtet med MR-lederne, som finner sted i forkant
av fellesrådets møte.
Hovedkonklusjonene legges også fram i fellesrådets møte,
til ev. mer formell behandling.

Forslag til vedtak:

Kirkevergen følger opp de tiltakene som rådet ønsker å
gjennomføre.

FR 028/17

Agnes Tanums minnefond

Forslag til vedtak:

Saken utsettes.

FR 029/17

Regnskapsrapport 1. kvartal 2017

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapporten for 1. kvartal tas til etterretning.

FR 030/17

Orientering fra Storkommunekonferansen og fra
prosjekt ”Enhetlig ledelse”.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

FR 31/17

Referatsaker og kirkevergens orientering
Orienteringssaker
Referatsakene kan leses på fellesrådets internettsider.
Sandvika, 1. juni 2017
Svein Erik Tøndel Andersen
Kirkeverge

