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Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 17. september 2015 kl 19:00 i Brambanigården, Sandvika.

Til stede:

Ellen Pihl (Bryn sokn),
Hege Rasch-Eng (Grinilund sokn),
Kari Anne Gjesdal Arnkværn (Haslum sokn),
Laila Sømoen (Helgerud sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Beate Ringstad (Tanum sokn),
Per Arneberg (Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.)

Forfall:

Åge Cornelius Haavik (Høvik sokn),
Morten Skauge (Bærum kommunes vararepr.)
Kirkeverge Svein Erik T Andersen.

Fra adm:

FR 21/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 22/15

Godkjenning av protokollen fra 4. juni 2015

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 4. juni 2015 ble godkjent.

FR 23/15

Fokus på lokalmenighetene – Lommedalen og Haslum
Representantene fra Lommedalen og Haslum orienterte om aktivitetene og
aktuelle saker i menighetslivet.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.
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FR 24/15

Regnskapsrapport 1. halvår 2015
Regnskap med kommentarer var utsendt på forhånd.

Vedtak:

Regnskapet ble tatt til etterretning.

FR 25/15

Driftsbudsjett 2016 for kirkelig fellesråd
Etter at hovedpunktene i budsjettet for 2016 ble vedtatt av fellesrådet i
juni, og oversendt med merknader til Bærum kommune som input for
kommunens budsjettprosess, har administrasjonen utarbeidet forslag til
driftsbudsjett for 2016. Budsjettet er som sedvanlig basert på en
videreføring av virksomheten på dagens nivå, dvs uten den økede
driftsrammen som fellesrådet har bedt kommunen om.
Representanten fra Bærum kommune deltok ikke i voteringen under denne
saken.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd vedtok enstemmig budsjettet for 2016.

FR 26/15

Oppnevning av valgkomite
Det skal i desembermøtet velges leder, nestleder og medlemmer av
Partssammensatt utvalg og ev. Arbeidsmiljøutvalget. Oppnevning av
medlemmer til Strategiutvalget stilles i bero inntil aktuelle saker skal
behandles der.

Vedtak:

Laila Sømoen, Per Arne Vatle og Kari Anne Arnkværn ble oppnevnt som ny
valgkomite.

FR 27/15

Menighetsrådsvalget 2015 i Bærums-menighetene
Medlemmene utvekslet erfaringer med planleggingen og gjennomføringen
av valget, og kom med forslag til endrede prosedyrer og rutiner ved
gjennomføringen på valgdagen. De lokale valgstyrene, som var ansvarlige
for planlegging og gjennomføring i sitt sokn, har arbeidet på ulike måter.
Stort sett har det gått greit i stemmelokalene, selv om det er rapportert
manglende skjerming i enkelte lokaler slik at andre kunne se hvilken liste
man tok med seg i avlukket.
Et generelt inntrykk er også at det var svært deltajerte instrukser om
forarbeidet fra bispekontoret, men svært mangelfull informasjon om god
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praksis ved opptelling og rapportering. Her ønsker man bedre råd og en
sjekkliste neste gang.
Det ble også etterlyst en mulighet for å forhåndsstemme ved sykehjem og
omsorgsboliger, bare et fåtall menighetsråd gjennomførte dette denne
gang.
Det er utsendt et evalueringsskjema til de lokale stemmestyrene.
Vedtak:

Innspill og kommentarer tas til etterretning, og vedlegges den
evalueringen som skal gjøres av valgarbeidet i ukene fremover. Alt dette
materialet tas vare på som grunnlag for arbeidet med neste valg.
Fellesrådet takker særskilt Finn-Ole Langø for den store innsatsen han har
bidratt med overfor menighetsrådene i forberedelsen av valget. Dette har
han gjort i tillegg til full stilling som kirkeforvalter i to menigheter, og
fellesrådet vil sende ham blomster og takk for dette.

FR 28/15

Brev til fellesrådet fra tillitsvalgt i Delta
Den tillitsvalgte for de administrative stillingene i fellesrådet (organiserte i
Delta) har som oppfølging av et medlemsmøte i juni tilskrevet fellesrådet.
Det fremkommer et tydelig ønske om at man nå må styrke den
administrative bemanningen etter flere års opptrapping på den kirkefaglige
siden.
Kirkevergen orienterte om situasjonen og om hvordan man har søkt å bøte
på de utfordringer den økede kirkefaglige bemanningen i soknene har gitt
innen regnskap, IKT, personaladministrasjon, opplæringstiltak og
saksbehandling. Avdelingen for menighetsregnskap er midlertidig styrket
inntil digitalisert bilagsbehandling og ansatteportal ift lønnssystemet er på
plass. Sist vinter ble det også etablert en stilling som IKT-ansvarlig (data,
nettverk, servere, telefoni og web for menighetene), etter at kirken måtte
innse at kommunens betjening av menighetene på dette området ikke ville
bli bedre enn hva den har vært de siste årene. Stillingen som leder på
Kirketorget (menighetenes servicekontor) er nå blitt vakant, og denne
hjemmelen gjøres nå om til en administrativ lederstilling med et bredere
ansvarsområde, hvor målet er spesielt å styrke personalfunksjonen,
saksbehandling og utredninger for fellesrådet og kirkevergen i tillegg til
ledelsesfunksjonen på Kirketorget.
Situasjonen er drøftet med de ansattes tillitsvalgte (KFT), som støtter de
grep kirkevergen tar for å styrke administrasjonen. KFT stiller seg også
bak de personalpolitiske føringer som Kirkevergen legger til grunn
fremover, bl.a. at interne søkere til lederstillinger prioriteres for å skape
nye karriereveier for fagstabene, og at medarbeidere gis anledning til å ta
lederutdanning for å muliggjøre slik intern rekruttering til lederstillinger.
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Vedtak:

Kirkelig fellesråd har forståelse for de ansattes bekymring om den
administrative kapasiteten, og beklager at man ikke har økonomiske
rammer til å kunne gjøre betydelige endringer. Fellesrådet tar
kirkevergens forslag til løsninger til etterretning.

FR 29/15

Referatsaker og kirkevergens orientering
Referater
• Referat fra MR-møte i Bryn menighet 09.04.15, 07.05.15 11.06.15 og 10.09.15
• Referat fra MR-møte i Grinilund menighet 14.01.15, 25.03.15, 06.05.15 og
10.06.15
• Referat fra MR-møte i Tanum menighet 22.06.15
• Referat fra MR-møte i Østerås menighet 29.01.15, 12.03.15, 29.04.15,
28.05.15 og 11.06.15
Inngående post
• Revisors beretning mva komp. 2.termin 2014. Brev fra BK, kommunerevisjonen
av 04.06.15 til BKF.
• Revisors beretning mva komp. 3.termin 2015. Brev fra BK, kommunerevisjonen
av 26.08.15 til BKF.
• Overføring av budsjettmidler, del 2. Brev fra BK, Kultur og Samarbeid av
04.09.15 til BKF.
• Statlige kateketstillinger - Bærum. Brev fra OBD, av 11.05.15 til BKF.
• Tilskudd til Kirkevalget 2015. Brev fra Kirkerådet av 14.07.15.
• Brev fra Husbanken av 20.08.15 til BK og BKF. Rentekompensasjonsutbetaling
Grinilund kirke.
Utgående post
• HMS-utfordringer i Brambanigården. Brev fra kirkevergen til BK, Eiendom av
21.08.15.
• Tilskudd stabstiltak 2015. Brev fra BKF av 25.08.15 til menighetene.
• Søknad om tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av
kateket/menighetspedagog. Brev fra BKF til KA av 28.08.15.
Kirkevergens orientering
• Kurs for nyvalgte menighetsrådsmedlemmer er fastlagt til 14. oktober i Jar
kirke (kl 16-21). Kurset gjennomføres i regi av stiftsdirektør, prost og
kirkeverge. Kurset er fremskyndet i forhold til tidligere år, for å sikre at alle
MR-medlemmene er gjort kjent med oppgavefordeling, ansvar og roller før
rådene konstituerer seg.
• KAs kurs for det nye fellesrådet arrangeres i samarbeid med fellesrådet i Asker
den 11. januar.
• Fellesrådet har bevilget 25.000 til stabstiltak for hver av menighetsstabene.
Siden mange av stabene ikke rekker å benytte disse midlene på en fornuftig
måte inneværende år, er midlene nå overført til menighetene, øremerket for
stabstiltak neste år.
• Troslærerne og kateketene har benyttet de ekstramidlene som fellesrådet
bevilget, til å få utarbeidet felles markedsføringsmateriell for trosopplæring,
dåp, konfirmasjon osv. Materiellet er et tilbud til menighetsstabene, som står
fritt til å benytte det eller ikke. Disse medarbeiderne håper at det nye
materiellet får stor utbredelse, slik at trosopplæringen i Bærum kan fremstå
med en sterk og enhetlig profil overfor barn, ungdom og foreldre i kommunen.
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• Rådmannen har fremskyndet arbeidet med kommunens strategi frem mot
2030. Kirkevergen er invitert i dialog og til å komme med innspill, og legger
fellesrådets handlingsplan-prioriteringer til grunn for kirkens ønsker fremover.
• Kommunens eiendomsavdeling har ennå ikke fulgt opp eller respondert på våre
prioriteringer for vedlikeholdsarbeidet i kirkene i år. Det er samme situasjon
som i 2014. Like før dagens møte innløp en prioriteringsliste som ikke er i tråd
med prioriteringene i soknene. Dette er fjerde året under et nytt FDV-regime
hvor kirkens behov overses, og fellesrådet vil måtte komme tilbake til dette.
• Arbeidet med nytt kirkesenter på Tanum er stoppet opp, på grunn av at planog bygningsetaten i kommunen har avvist eiendomsavdelingens endelige
byggesøknad. Planavdelingen godkjente prosjektet under den gjennomførte
forhåndskonferansen i vinter, men mener nå at bygningen blir for stor.
Menighetens utfordring er at den allerede er tegnet for liten. Riksantikvaren og
fylkesmannen har allerede godkjent prosjektet, og det er da merkelig at
kommunens arkitekter underkjenner prosjektet av vernehensyn. Kirkevergen
må her få politikerne, som bevilget penger og godkjente prosjektet, på banen.
• Fellesrådets prosjekt med utleie av tomt til hydrogensfyllestasjon ved Høvik
kirke er ferdig planlagt, og godkjent av kommunen etter politisk styring.
I sommer har kirkevergen stoppet prosjektet på grunn av at Vegvesenet ikke
ville godkjenne parkeringsplasser for menigheten på tomten. Fellesrådets
kanaler inn til sentrale vegmyndigheter har fulgt opp situasjonen, slik at
kirkevergen har fått en løsning på de helt prekære parkeringsforholdene ved
kirken. Selve arbeidet med riving av presteboligen og planering av tomten vil
nå bli lagt ut på Doffin for å få avklart de reelle kostnadene, før endelig
kontrakt inngås med operatør av stasjonen.
• Byfesten er også denne gang gjennomført med kirkens medvirkning, med
miljøstand for Grønne menigheter, barneaktiviteter og ekumenisk gudstjeneste.
• Etter en rekke uheldige episoder på noen av sommerens konfirmantleire,
samarbeider nå kirkevergen med menighetenes kateketer for å utarbeide ny
konfirmantkontrakt - samt skriftlige medarbeideravtaler for ungdomsledere,
hvor bl.a. lojalitetskrav og regler for bruk av sosiale medier innarbeides.
Forsterkede retningslinjer for leirarbeidet og sikkerhetsarbeidet rundt reise og
opphold, samt fraværsregler for konfirmantene, skal også ferdigstilles i god til
før neste leirsesong. Kirkevergen foreslår at regelverket og avtalene blir
obligatoriske for menighetene, noe fellesrådet sluttet seg til.
• Takket være godt samarbeid kantorene imellom har kirketorget også i sommer
fått avviklet feriene uten betydelig bruk av kantorvikarer. Kirkevergen og
kantorene samarbeider godt, og arbeider nå med etablering av en mindre
tilleggsressurs til en av kantorene som kulturkoordinator for menighetene. De
midlene fellesrådet i år bevilget til kirkemusikalsk virksomhet planlegges brukt
neste år til en kirkemusikalsk kulturuke, konsertserie eller orgelsafari.
• Et resultat av det nære samarbeidet med kommunen er at diakonene våre har
utarbeidet en brosjyre om menighetenes omsorgsarbeid og presentasjon av
diakonien, på oppfordring fra kommunen. Denne skal fordeles til alle
institusjoner og omsorgsboliger i kommunen.
• Diakonene har etablert en felles innsatsgruppe på tvers av menighetene på
grunn av den forventede flyktningestrømmen bl. a. fra Syria. Både prost og
kirkeverge har nå understreket at det er det enkelte menighetsråds strategi og
handlingsplan for diakonien lokalt som må være førende for hva diakonene
setter igang av tiltak for flyktningene.
• Morten Skauge og kirkevergen er invitert på landskonferansen for kirkeverger i
Tønsberg i oktober, hvor de med utgangspunkt i den sterke diakonveksten i
Bærum skal dele erfaringer og inspirere til tettere samarbeid mellom de lokale
fellesråd og kommunene på omsorgssektoren.
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• Det er tilsatt nye troslærere i Høvik og Østerås.
• Det er tilsatt kateket i Lysaker/Snarøya i et årsvikariat.
• Det er gode søkere til de ledige kantorstillingene i både Tanum og Jar, og
tilsetting sluttføres i disse dager.
• Det er tilsatt to vikarer for ungdomsdiakoner i 13-20 (fødselspermisjoner)
• Leder av kirketorget har sagt opp sin stilling.

Neste møte i Kirkelig fellesråd er berammet til
torsdag 29. oktober kl. 19:00.

Sandvika, 17. september 2015
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

