Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 26. april 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.).
Per Arne Watle (Lommedalen sokn)
Anne Jørstad (Østerås sokn)

Fra adm:

fung. kirkeverge Kristin Anskau (sekr)

Forfall:

Tron Bamrud (Jar menighet)
Åge Haavik, (Høvik menighet)

Saksliste
FR 19/18
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste

FR 20/18

Godkjenning av protokollen fra 15. mars 2018
Protokollutkastet var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Protokoll fra FR møtet 15. mars 2018 godkjennes.

FR 21/18

Fokus på lokalmenighetene Grinilund og Østerås
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?
Oppslutningen om de ulike aktivitene.
Spesielle momenter som bør løftes fram?

Fellesrådet tar orienteringene fra de to menighetene Grinilund
og Østerås til etterretning.
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FR 22/18

Disponering av mindreforbruk 2017
Regnskapet for 2017 for Kirkelig fellesråd i Bærum viste et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 237 520. Men
budsjettet var da styrket underveis med ca. 600 000 kr fra
fond. Sykelønnsrefusjon for 2017 utgjorde om lag 1,4 mill kr
totalt.
Kirkevergens innstilling til disponering av mindreforbruket lå
vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2017 disponeres som
foreslått av kirkevergen, med de endringer som fremkom i
møtet. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere mellom disse
prosjektene/formålene ved evt. mindreforbruk.

FR 23/18

Budsjett 2018- revisjon
Det legges opp til en mindre revisjon av budsjett for 2018. Vi
legger inn en fast kirkeforvalterstilling som skal være knyttet til
arbeid med vedlikehold av kirkene og samtidig være fast vikar
ved sykdom/lengre fravær hos kirkeforvalterne. En styrking av
diakoni legges også inn med en 100% sykehjemdiakonressurs. Forslag til revidert personalbudsjett lå vedlagt
innkallingen.

Vedtak:

Fellesrådet vedtar at personalbudsjettet styrkes med en fast
hel kirkeforvalterstilling og en ekstra stillingsressurs på 100%
til diakoni. Budsjettet settes i balanse ved tilskuddet fra sak
22/18 og noen mindre omposteringer. Dette gikk frem av
vedlegget til sak 22/18.

FR 24/18

Årsmelding for Fellesrådets virksomhet 2017
Forslag til Årsmelding 2017 lå vedlagt innkallingen.Det ble i
møtet lagt opp til en drøfting med sikte på å komme frem til en
endelig utgave av årsmeldingen.

Vedtak:

Årsmeldingen 2017 ble godkjent med de endringer som
fremkom i møtet.

FR 25/18

Strategidokument for Fellesrådet – drøfting
Et utkast til strategidokument ble sendt ut med innkallingen og
drøftet i møtet. Det justerte dokumentet tas opp i formøtet til
fellesrådsmøtet i juni. Menighetsrådene kan gjerne drøfte dette
underveis. Planen er at dokumentet skal vedtas i junimøtet i
fellesrådet. Dokumentet bygger på sak 10/18 fra januar, på
innspill fra Lommedalen menighetsråd, og på drøftingene i
utvalget som så på samspillet mellom menighetsråd og
fellesråd våren 2017.
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Forslag til vedtak:

Sverre Ivar Telnes og Eirik Haaversen gis mandat til å jobbe
videre med utkastet til strategidokument med sikte på at det
legges frem et beareidet strategidokument til junimøtet.

FR 26/18

Sykefraværssatistikk til og med 1. kvartal 2018
Sykefraværstatisikk for perioden 2015 til og med 1. kvartal
2018 ble sendt ut med innkallingen. Sykefraværet ble lagt frem
tidligere enn planlagt fordi forrige gjennomgang viste en sterk
økning i 4. kvartal i 2017. Sykefraværet var i 4. kvartal på
12.5% og for 1. kvartal 2018 på 10,4 %.

Vedtak:

Fellesrådet er bekymret for sykefraværet, og vil følge videre
sykefravær i septembermøtet.

FR 27/18

Åpning for utenomsokns begravelser fra Haslum kirke
I 2015 behandlet menighetsrådet i Haslum en sak om
begrensninger på begravelser fra Haslum kirke. Menighetsrådet
ønsket da å åpne for utenomsoknsbegravelser til Haslum kirke.
Saken er ikke tidligere behandlet i Kirkelig fellesråd i Bærum.
Orientering i saken lå vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Bærum viser til vedtak i Haslum
menighetsråd (sak 11/15) og åpner for at medlemmer av Dnk i
Bærum i en to-års prøveperiode kan velge å ha kistebegravelse
i Haslum kirke, uavhengig av hvor selve gravleggingen skal
finne sted. Perioden for utprøving gjelder fra 1.5.2018 til
30.04.2020.
Det åpnes ikke for utenomsokns bisettelser til Haslum kirke,
men medlemmer som sokner til Haslum kan også ha bisettelse
i Haslum kirke jmf. tidligere praksis.
KfiB ber om en evaluering av ordningen innen 20. april 2020.

FR 28/18

Oppsigelse fra Bærum kommunerevisjon
Kirkelig fellesråd i Bærum har mottatt et brev om Fratredelse
av revisjonsoppdraget fra Kommunerevisjonen i Bærum, dette
ble sendt med innkallingen. Kommunestyret i Bærum vedtok i
sitt møte i januar d.å at de skulle vurdere alternative
organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet. Det
knytter seg usikkerhet til om Bærum kommunerevisjon fortsatt
vil ha drift. Dette har ført til at de har valgt å si opp avtalen
med Kirkelig Fellesråd i Bærum.
Menighetsrådene skal formelt sett velge sin revisor, men det
kan være hensiktsmessig at fellesrådet tar et initiativ til å
innhente tilbud på vegne av menighetsrådene. Det vil utvilsomt
være en fordel at fellesrådet og menighetsrådene har samme
revisor så lenge fellesrådet fører regnskap for menightene.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å innhente anbud på revisjon for
Kirkelig fellesråd i Bærum og for menighetene i Bærum. Saken
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legges frem for fellesrådet og sendes ut til menighetsrådene for
behandling så snart det foreligger.
FR 29/18

Rapport fra Landskonferansen i KA
Det ble gitt en orientering fra landskonferansen i KA i møtet
ved Berit Christiansen og Arnulf Myklebust.

Vedtak:

Fellesrådet tok orienteringen til etterretning.

FR 30/18

Valg av nye representanter til AMU
Fellesrådet er i AMU representert ved to faste representanter
og en vara. Det er behov for et suppleringsvalg for resten av
perioden ut 2019.
Som fast representant til AMU velges Unni Østensen og som
vararepresentant velges Ragnar Høeg.

Vedtak:
FR 31/18

Høring kommunedelplan 3 - Fornebu
Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til
kommunedelplanen for Fornebu -kommunedelplan 3 for
perioden 2017-2035. Planen legges ut til høring og offentlig
ettersyn i perioden 14.04.2018 til 26.05.2018. Høringsfrist er
satt til 26.05.2018. Høringsbrevet lå vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse til
Kommunedelplan 3 - Fornebu i samarbeid med menighetsrådet
i Fornebulandet.

FR 32/18

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

Referat
Referat fra
Referat fra
Referat fra
Referat fra

MR-møte
MR-møte
MR-møte
MR-møte

i
i
i
i

Bryn menighet 09.03.18 og 19.03.18
Grinilund menighet 27.02.18
Jar menighet 20.03.18
Østerås menighet 08.03.18

b) Inngående post
1. Tilskudd til «13-20». Brev fra BK, Kultur og Samarbeid av
16.02.18 til Kfib.
2. Overføring av tilskudd til Den norske kirke 2018. Brev fra
BK, Kultur og Samarbeid av 16.02.18 til Kfib.
3. Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedørende
tilskudd til statlige kateketstillinger ved Kirkelig fellesråd i
Bærum for 2017. Brev fra BK, Kommunerevisjonen av
14.03.18 til Kfib.
4. Biskopens vedtak i saken om mobilantenner på klokketårnet
i Snarøya kirke. Brev fra Oslo biskop av 22.03.18 til Kfib.
5. Kirkelig Fellesråd i Bærum – tilskudd 2018 og regnskap
2017. Brev fra Oslo bispedømmeråd av 22.03.18 til Kfib.
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6. Uavhengig revisors beretning – Kirkelig fellesråd i Bærum –
2017. Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 26.03.18 til Kfib.
7. Uavhengig revisors beretning. Kompensasjonsoppgaven 1.
termin 2018. Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 09.04.18
til KfiB.
8. Fratredelse av revisjonsoppdraget – Kirkelig fellesråd i
Bærum. Brev fra BK, Kommunerevisjonen av 13.04.18 til
Kfib.
9. Høring/offentlig ettersyn – Kommunedelplan 3 Fornebu.
Brev fra BK, Områdeutvikling av 13.04.18 til Kfib.
10.Biskopens vedtak vedrørende allerede etablert
rullestolrampe, inngangsdør og baldakin i Bryn kirke. Brev
fra Oslo biskop, av 19.04.18 til Kfib.
c) Orienteringer
Kirkevergen orienterte om følgende tema (se vedl.
presentasjon):
 Brev fra Kirkerådet vedrørende Haslum prosjektet om
medlemsoppfølging
 Fornebu nye gravplass - navnesak på Høring
 Statlige tilskudd til trosopplæring og til to katekethjemler
 Tilsettinger / fremtidige utlysninger
Vedtak:

Fellesrådet tar referatsakene til orientering.

Sandvika, 14. mai 2018

Stein Øgrim
Leder

Kristin Anskau
Ass. Kirkeverge

