Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 14. september 2017 kl 19:00, i Brambanigården i Sandvika.

Til stede:

Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Eirik Haaversen (Haslum sokn),
Kaare Granheim (vara Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Knut Lundby (vara Fornebulandet sokn.),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Tor Bergersen (vara Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),
Arnulf Harald Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.).

Forfall:

Berit Kristiansen (Helgerud sokn),

Fra adm:

kirkeverge Svein Erik T Andersen (sekr.),
ass. kirkeverge Kristin Anskau,
økonomisjef Kari Krohn (sak 29/17).

FR 32/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente innkalling og saksliste.

FR 33/17

Godkjenning av protokollen fra 8. juni 2017
En mangel i fremmøtelisten ble korrigert.

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 8, juni 2017 ble godkjent.

FR 34/17

Fokus på menighetene – Grinilund og Haslum
Representantene fra Grinilund og Haslum sokn orienterte om
menighetenes virksomhet.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.
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FR 35/17

Regnskapsrapport 1. halvår 2017

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til etterretning.

FR 36/17

Haslumseter kapell – orientering til fellesrådet
Alle våre menigheter er eiere og bidragsytere til sportskapellet. Fellesrådet
yter også et årlig tilskudd til driften.
Fellesrådet ble orientert om virksomheten og økonomien for kapellet.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

FR 37/17

Bærumsmenighetenes undervisningsvirksomhet
Kirkeforvalter Tracy Steller og kateket og trosopplæringskoordinator Maria
Teistdal Vikre orienterte om undervisningsarbeidet i menighetene, og om
hvordan Undervisningsforum er et samarbeidsforum mellom våre tjue
medarbeidere i undervisningsstilling som muliggjør bedre ressursutnyttelse, øket samhandling mellom menighetene, felles satsing på
breddetiltak, felles profilering og markedsføring mv. Resultatene av den
felles satsingen fellesrådet har fått til på dette området har styrket hele
undervisningssektoren, og er lagt merke til og kopiert i andre større
fellesråd. Samme type koordinert satsing og samhandling blir lagt til grunn
i de øvrige fagforumene etter hvert som de kommer i gang.

Vedtak:

Fellesrådet berømmet samhandlingsformen og resultatene, og tok for øvrig
orienteringen til etterretning.

FR 38/17

Samarbeid MR/FR
Kirkevergens forsag til oppfølging av rapporten om bedre samarbeid
mellom menighetsrådene og fellesrådet ble gjennomgått. Det ble gjort
endringer på to av punktene ift det forslaget som var sendt ut. Redigert
notat om saken vedlegges dette referatet.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd slutter seg til de tiltakene som kirkevergen foreslår,
med de endringene som fremkom i møtet.

FR 39/17

Tjenesteytingsavtalen med Bærum kommune
Det ble orientert om den manglende fremdriften i forhandlingene med
Bærum kommune om ny tjenesteytingsavtale. Alternative løsinger ble
skissert og diskutert.

Vedtak:

Rådet tok orienteringen til etterretning. Forhandlingsutvalget følger saken
videre.
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FR 40/17

Referatsaker og kirkevergens orientering
a) Referat
•
Referat fra MR-møte i Bryn menighet 15.06.17 og 19.06.17
•
Referat fra MR-møte i Grinilund menighet 30.05.17
•
Referat fra MR-møte i Østerås menighet 01.06.17 og 31.08.17
b) Inngående post
•
Uavhengig revisors beretning. Kompensasjonsoppgaven 3. termin 2017.
Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 25.08.17 til KfiB.
•
Referat fra representantskapsmøte for Haslumseter kapell.
c) Orienteringer
Kirkevergen orienterte om følgende tema (se vedl. presentasjon):
•
aktuelle medieoppslag om kirken i Bærum
•
avskjedsgudstjeneste og kommunal lunsj for biskopen og sentrale
kirkeledere
•
prioriterte arbeidsoppgaver for kirkevergen fremover
•
eiendomssaker som er i arbeid for tiden
•
brukerundersøkelser som er på trappene
•
hovedtall fra brukertilfredshetsundersøkelse Kirketorget
•
tilsettinger og ledige stillinger i menighetene
•
oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
•
plan for lokale lønnsforhandlinger høsten 2017

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Fellesrådets neste møte er torsdag 26. oktober 2017 kl 19:00.

Sandvika, 14. september 2017
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

