Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 8. juni 2017 kl 19:00, i Bryn menighetshus.

Til stede:

Ellen Pihl (vara, Bryn sokn),
Ole-Jørgen Kvarsvik (vara, Haslum sokn),
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Tor Bergersen (vara Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Stein Bjarne Westnes (geistlig vara).
Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Dag Johan Dæhlin (vara, Grinilund sokn),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.).
Thomas Berbom (vara for geistlig repr.)

Forfall:

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.),
ass. kirkeverge Kristin Anskau,
økonomisjef Kari Krohn (sak 29/17).
I forkant av møtet deltok et flertall av menighetsrådslederne,
kirkeforvalterne og sokneprestene i det halvårlige informasjonsmøtet,
som denne gang hadde samarbeid mellom menighetsrådene og
fellesrådet som tema – med utgangspunkt i innstillingen fra det FRoppnevnte utvalget som i vår har vurdert dette temaet.
Flere av MR-lederne, FR-varaene og forvalterne var også til stede under
rådsmøtet.

FR 23/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente innkalling og saksliste.

FR 24/17

Godkjenning av protokollen fra 27. april 2017
Det ble foretatt tre justeringer av protokollen.

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 27. april 2017 ble godkjent.
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FR 25/17

Fokus på menighetene – Tanum og Østerås
Representantene fra Tanum og Østerås sokn orienterte om menighetenes
virksomhet.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.

FR 26/17

Innspill til Bærum kommunes budsjettprosess HP 2018-21
Kirkevergens utkast til prioriterte satsingsområder og stillinger var utsendt
på forhånd, og ble grundig debattert i møtet.
Det ble gjort omprioriteringer mht rekkefølge på to av punktene, samt
redaksjonelle tillegg.

Vedtak:

Kirkens budsjettinnspill til Bærum kommune ble vedtatt oversendt
kommunen.

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. Utvalgets rapport var utsendt før møtet, og ble diskutert i
informasjonsmøtet før rådsmøtet, hvor det var tilslutning til forslagene og
hvor også andre idéer fremkom.

Vedtak:

Kirkevergen kommer tilbake til rådet med forslag til oppfølging av
rapporten.

FR 28/17

Agnes Tanums Minnefond
Disponeringen av minnefondet er under utredning av jurist, og det har
vært avholdt særmøter med representanter for menighetsrådene i
Helgerud, Tanum og Bryn. Saken er ennå ikke tilstrekkelig belyst til at
rådet kan ta stillingtil den.

Vedtak:

Saksutredningen fortsetter, og det tilstrebes en omforent løsning mellom
de berøret menighetsrådene før saken kan besluttes i fellesrådet.

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

FR 29/17

Regnskapsrapport 1. kvartal 2017
Økonomisjefen orienterte om resultatet, og om de utfordringene overgang
til nytt regnskapssystem har medført både for menighetsregnskapene og
fellesrådets regnskaper. Man har valgt det samme regnskapssystemet som
Den norske kirke sentralt har valgt, og ser at man som ett av de første
fellesrådene som går inn på dette har fått svært mye endringer, tillegg og
barnesykdommer å forholde seg til. Det er tatt en beslutning om at man
likevel fortsetter prosessen med overgang til dette systemet.

Vedtak:

Regnskapsrapporten for 1. kvartal ble tatt til etterretning.

FR 30/17

Orientering fra Storkommunekonferansen og fra prosjekt
”Enhetlig ledelse”.
Rådets leder orienterte fra Storkommunekonferansen på Gardemoen, og
fra prosjektstart-seminaret for ”Enhetlig ledelse” innen Oslo bispedømme.

Vedtak:

Rådet tok orienteringen til orientering.

FR 31/17

Referatsaker og kirkevergens orientering
a) Referat
•
Referat fra MR-møte i Bryn menighet 04.05.17
•
Referat fra MR-møte i Grinilund menighet 18.04.17
•
Protokoll fra MR-møte i Jar menighet 21.03.17 og 09.05.17
•
Referat fra MR-møte i Østerås menighet 20.04.17
b) Inngående post
•
Krav om radonmåling i bygg tilhørende Kirkelig fellesråd i Bærum.
Brev fra BK, Eiendom av 12.05.17 til KfiB.
c) Orienteringer
Kirkevergen orienterte om følgende tema:
•
godkjent tiltaksplan for oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen i stabene
•
innspill fra kontaktmøte med presteskapet i Bærum vedrørende uenighet
om referatet fra 23. mars om sommergudstjenester.
•
flere aktuelle saker vedr. forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene
•
Kirkens omsorgsbuss under russetreffet på Tryvann
•
den nylig avsluttede fotokonkurransen for menighetene
•
avskjedssamlingen for biskopen på stabenes sommersamling

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum
•
•
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Vedtak:

nylige tilsettinger i stabene
ledige stillinger som er under utlysing eller tilsetting
fagdagen om dåp for prester, kateketer og menighetspedagoger 9. mai
ny Kopinor-avtale for menighetene, og konsekvensene av denne
gravplass-samarbeidet med Bærum kommune, oppsummering av
halvårsmøtet med forvaltningen
kirkepolitiske utfordringer – oversikt over utredninger, pågående lovarbeid
og forventede konsekvenser av disse prosessene.
(Presentasjonen følger vedlagt.)

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Fellesrådets neste møte er torsdag 14. september 2017 kl 19:00.

Sandvika, 8. juni 2017
Stein Øgrim
leder

Svein Erik Tøndel Andersen

