Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 15. mars 2018

Til stede:

Stein Øgrim, leder (Fornebulandet sokn),
Unni Elisabeth Solberg Østensen (Bryn sokn),
Hege Rasch-Engh (Grinilund sokn),
Eirik Haaversen, Haslum menighet
Berit Kristiansen (Helgerud sokn),
Sverre Ivar Telnes (Tanum sokn),
Ragnar Høeg (Østerås sokn),
Arnulf Harald Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.).
Steinar Sannes (Lommedalen sokn)

Fra adm:

fung. kirkeverge Kristin Anskau (sekr)
Kari Krohn, (økonomisjef)

Forfall:

Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Tron Bamrud (Jar menighet)
Åge Haavik, (Høvik menighet)

Saksliste
FR 12/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste

FR 13/18

Godkjenning av protokollen fra 25. januar 2018
Protokollutkastet var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Protokoll fra FR møtet 25. januar 2018 godkjennes.

FR 14/18

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

Vedtak:

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?

Fellesrådet tar orienteringene fra de to menighetene til
etterretning.
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FR 15/18

Regnskap 2017 for Kirkelig fellesråd i Bærum
Følgende dokumenter ble vedlagt innkallingen:
- Driftsregnskap for 2017
- Balanse pr 31.12.2017
- Investeringsregnskap 2017
- Driftsregnskap og balanse for Bærum kirkefond 2017
- Noter til regnskap og balanse 2017

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet for 2017, med et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 237 520, 62
godkjennes som regnskap for Kirkelig fellesråd i Bærum.

FR 16/18

Ny IKT plattform for Kirken i Bærum
Saksfremlegg ble sendt ut i forkant av møtet.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Bærum fellesråd vedtar at det inngås avtale
om kjøp av IKT driftstjenester fra Kirkepartner IKT AS.
Anskaffelsen omfatter også kjøp og etablering av ny arkiv- og
møteløsning. Kirkevergen får mandat til å inngå avtale med
Kirkepartner IKT, i tråd med fremlagte saksdokument.

FR 17/18

Orientering om Prosjekt enhetlig ledelse Oslo BD
Fellesrådets leder orienterte om fremdriften så langt og kartla
en del sentrale og aktuelle veivalg i møtet.

Vedtak:

Fellesrådet tar orienteringene og drøftingen til etterretning.

FR 18/18

Referatsaker og kirkevergens orienteringer
a)
1.
2.
3.
4.
5.

Referat
Referat fra
Referat fra
Referat fra
Referat fra
Referat fra

MR-møte
MR-møte
MR-møte
MR-møte
MR-møte

i
i
i
i
i

Bryn menighet 30.11.17 og 22.01.18
Grinilund menighet 26.01.18
Jar menighet 23.01.18
Tanum menighet 17.01.18
Østerås menighet 03.02.18

b) Inngående post
1. Uavhengig revisors beretning. Kompensasjonsoppgave 6.
termin 2017. Brev fra BK, kommunerevisjonen av 09.02.18 til
KFiB.
c) Orienteringer
Kirkevergen orienterte om følgende tema (se vedl.
presentasjon):
• Renovering og vedlikehold av Lommedalen, Høvik og Tanum
kirke
• Fornebu nye gravplass - navnesak på Høring

Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Bærum

•
•
•

Vedtak:

Ny kirke på Fornebu – høring på kommunedelplan 3 Fornebu fra 9. april til 22. mai
Tilsettinger / fremtidige utlysninger
Samhandling mellom menighetsråd og fellesråd representant fra Lommedalen menighetsråd tok initiativ til å
diskutere samhandling mellom menighetene og fellesrådet.
Det ble i møtet enighet om at saken skal løftes frem i
fellesrådets møte i april til grundigere drøfting.
Saksfremlegg til denne saken sendes ut fra fellesrådets
leder i forkant av møtet.

Fellesrådet tar referatsakene til orientering.

Sandvika, 23. mars 2018

Stein Øgrim
Leder

Kristin Anskau
Fung. Kirkeverge

