Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 25. januar 2018

Til stede:

Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Merete Steen Haslum menighet
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Inger Lise Lerø (Høvik sokn),
Tron Bamrud Jar menighet
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),
Arnulf Harald Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.).

Fra adm:

fung. kirkeverge Kristin Anskau (sekr)(fra sak 03/18)

Forfall:

Eirik Haaversen, Haslum menighet

Saksliste
FR U01/18

Tilsetting av kirkeverge (unntatt offentlighet)
Saken er unntatt offentlighet. Dokumentene ble sendt ut
separat.

Vedtak:

Med utgangspunkt i innstillingen fra PU og etter drøftinger i
Fellesrådet tilbys stillingen som kirkeverge til Astrid Holmsen
Krogh.

FR U02/18

Orienteringer og drøfting (unntatt offentlighet)
Saken er unntatt offentlighet. Saken er en fortsettelse og
avrunding av møtet 14. desember.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

FR 03/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste

FR 04/18

Godkjenning av protokollen fra 7. desember 2017
Protokollutkastet ble sendt ut med innkallingen.
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Vedtak:

Protokoll fra FR møtet 7. desember godkjennes med de
endringer som fremkom i møtet i sak 55/17.

FR 05/18

Fokus på menighetene Jar og Bryn
Orienteringene fra menighetene følger en mal der blant annet
disse punktene er vektlagt.
-

Hva fungerer spesielt bra i menigheten nå?
Hva har fungert mindre bra i siste periode?
Hvilke spesielle utfordringer har menigheten?
Spesielle momenter som bør løftes fram.

Vedtak:

Fellesrådet tar orienteringene fra de to menighetene til
etterretning.

FR 06/18

Fellesmøter med menighetene i 2018
Dette er en oppfølging av sak 38/17.
Vi vil ha en samling med MR-ledere, sokneprester,
kirkeforvaltere og FR-medlemmer i forbindelse med
sommermøtet torsdag 14. juni 2018.
Videre tenker vi oss en temasamling med alle
menighetsrådene, eventuelt bare AU- og FR-representantene
torsdag 18. oktober. Et kort møte med løpende saker i
Fellesrådet legges inn denne dagen. Vi venter med plan for
julemøtet torsdag 6. desember 2018.

Vedtak:

Fellesrådet ber ledelsen om å følge opp planene slik de er satt
opp ovenfor. Menighetsrådene gis mulighet til å komme med
innspill til saker til drøfting og inviteres på rundgang til å bidra i
i planleggingen av møtene. Saker til drøftingsmøte i desember
2017 følges opp i videre fellesmøter i 2018.

FR 07/18

Tjenesteytingsavtalen med kommunen
Det ble orientert om nye momenter som er kommet inn i løpet
av forhandlingene og endringene i forhold til dagens
tjenesteytingsavtale.

Vedtak:

Fellesrådet gir forhandlingsutvalget fullmakt til å sluttføre
forhandlingene i tråd med orienteringen som ble gitt i møtet.

FR 08/18

Sykefraværsstatistikk 2017
For at Fellesrådet skal være oppdatert, ble det orientert om
sykefraværet siste år. Fellesrådet hadde en overordnet drøfting
for å se på punkter som kan være aktuelt å ta tak i. En oversikt
over sykefraværet i 2017 ble sendt ut i forkant av møtet.
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Vedtak:

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning. Fellesrådet ber om
at denne statistikken heretter legges frem et par ganger i
halvåret.

FR 09/18

Reglementsvurderinger – arbeidsgruppe
Fellesrådet ønsker å nedsette en arbeidsgruppe for å se på
mulige endringer i reglementene for arbeidsmiljø- og
personalsaker. For saksframstilling med vurderingspunkter se
vedlegg 3 til innkallingen.
Arbeidsgruppa bør bestå av personalsjef i Fellesrådet, nestleder
i Fellesrådet og 1 (eventuelt 2) representanter for
arbeidsgiversiden i hvert av underutvalgene AMU og PU.
Underutvalgene bør være med, nestleder er jurist og godt kjent
med hvordan nåværende regler virker, og personalsjefen møter
i praksis mange av sakene.

Vedtak:

Fellesrådet nedsetter en arbeidsgruppe til å vurdere
reglementsendringer i arbeidsmiljø- og personalsaker.
Gruppa består av arbeidsgiverrepresentantene Kristin Anskau,
Hege Rasch Engh, Unni Østensen (fra AMU), og Berit
Kristiansen (fra PU). De som blir valgt, velger selv
organiseringsform.

FR 10/18

Strategipunkter for Fellesrådet
Fellesrådet drøftet punktene i vedlegg 4.

Vedtak:

Drøftingen tas til etterretning. Fellesrådet slutter seg til
hovedpunktene i vedlegg 4. Saken følges opp i fellesrådets
møte i mars.

FR 11/18

Referatsaker og kirkevergens orienteringer
a) Referat
-Referat fra MR-møte i Bryn menighet 30.11.17
-Referat fra MR-møte i Grinilund menighet 05.11.17
-Referat fra MR-møte i Jar menighet 28.11.17
b) Inngående post
-Uavhengig revisors beretning. Kompensasjonsoppgaven 5.
termin 2017. Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 11.12.17 til
KfiB.
c) Orienteringer
Kirkevergen orienterte om følgende tema (se vedl.
presentasjon):
• Gudstjenesteundersøkelse 2018
• 12-timers festivalen – et felles trosopplæringstiltak for våre
10 menigheter
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•
•
•
•
•
•
•
Vedtak:

Renovering av Lommedalen kirke
Verdigruppas fremdrift i arbeidet
Fremdrift i IKT prosjektet
Ny kirke på Fornebu – kort om status på menighetens
arbeid opp mot kommune og politikere
Masseutsendelser av brev, tiltak for å spare porto og arbeid
Momskompensasjon for Tanum kirkesenter
Tilsettinger / fremtidige utlysninger

Fellesrådet tar referatsakene til orientering.

Sandvika, 5. februar 2018

Stein Øgrim
Leder

Kristin Anskau
Fung. Kirkeverge

