Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum
Bærum kommune
Sandvika,31. mars 2020

HP 2021-2024 - Den norske kirke i Bærum
Med dette oversendes Kirkelig fellesråds budsjettinnspill til Bærum kommunes
handlingsplan for 2021-2024.
Vi deler vårt budsjettinnspill i følgende hoveddeler, med noen særskilte utfordringer:
1. Investeringer
a. Bygninger som krever tiltak begrunnet i HMS-utfordringer; Haslum
menighetskontor (ventilasjon og varme), Jar menighetskontor (ventilasjon) og
Østerås kirke og kontorbygg (begge ventilasjon)
b. Bygninger hvor vi har store utfordringer mht EL-anlegg: Helgerud kirke og
kontorbygg, Høvik kirke, Høvik menighetshus og Snarøya kirke
c. Flerbrukshus med kirkerom på Fornebulandet
d. Eventuelle merutgifter ved vedlikehold av vernede/fredede kirkebygg
2. Drift
a. Ordinær drift
b. Ønske om økning av rammen for å opprette nye stillinger
3. Formål som ikke faller inn under kommunens økonomiske ansvar, jfr KL § 15
a. Samtaletilbudet 13-20
4. Pensjon
a. Forventet reguleringspremie pensjon
5. Avgifter og priser
a. Kirkelig fellesråd i Bærum har ingen avgifter og priser som fastsettes sentralt,
eller av kommunestyret.
INVESTERINGER
Haslum menighetshus/servicebygg Haslum kirke
Jar kirke
Østerås kirke og kontorbygg
Helgerud, Høvik og Snarøya, el-anlegg
Flerbrukshus med kirkerom - Fornebulandet
Merutgifter v/vedlikehold vernede/fredede bygg

2021
5 000
600
1 000
2 200
2 000

2022
30 000

2023

2024

500
3 000
1 500
2 000
2 000 50 000
Særskilte søknader kommer

DRIFT
Ordinær drift (2020-tall videreføres uten lønns/prisvekst)
Prosjektstilling «Unge voksne i Bærum»
Økning diakonstillinger

2021
59 930
400
800

2022
59 930
400
800

2023
59 930
400
800

2024
59 930

FORMÅL UTENOM KIRKELOVENS § 15
Samtaletilbudet 13-20 (2020-tall uten lønns/prisvekst)

2021
2 185

2022
2 185

2023
2 185

2024
2 185

PENSJON

2021 2022
2 400 2 450

2023
2 500

2024
2 500

__________________________________________________________________________________________
Kirkelig fellesråd i Bærum
Telefon 67 500 500
Org.nr: 976 986 423
Postboks 484
Bank: 8380.08.65282
1302 Sandvika
E-post: kirkevergen@baerum.kirken.no www.baerum.kirken.no
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1. Investeringer
a. Bygninger som krever tiltak begrunnet i HMS-utfordringer:
i.
Halsum menighetshus/ servicebygg Haslum kirke:
Det er et stort behov for total rehabilitering av Haslum menighetshus,
alternativt sanering og oppføring av nytt bygg. Huset ble oppført i 1970, og
samlede kostnader for å lukke etterslep utgjør ca 14 millioner kroner (i hht
Mulitconsult-rapport fra 2018).
Av helsemessige årsaker for våre ansatte har imidlertid Fellesrådet sett seg
nødt til å finne andre kontorlokaler i Haslum. Dette vil bli løst ved midlertidig å
leie inn en brakkerigg, som blir plassert på parkeringsplassen ved Haslum
menighetshus.
Både kommunen og kirkevergen har kommet til at vi bør se på en felles
løsning for servicebygg ved middelalderkirken og nytt menighetshus.
Fellesrådet og menigheten vil i 2020 arbeide med en mulighetsstudie for dette.
Det er viktig å ha en god dialog med kommunen i dette arbeidet, også med
tanke på behov for å utvide driftsstasjonen for Haslum kirkegård.
ii.
Jar menighetshus:
Det er store utfordringer med ventilasjonsanlegget i bygget. Dette får
konsekvenser både for varme/kulde og luftkvaliteten. En oppgradering og
utvidelse av ventilasjonsanlegget er påkrevet, spesielt i underetg og kontorer.
iii.
Østerås kirke og kontorbygg:
Ventilasjonsanlegget i hele kirkebygget fungerer ikke, og en
oppgradering/utskiftning er påkrevet. Gulvvarme i kirkerommet fungerer ikke,
og alternative klimakloke løsninger er påkrevet.
Det er behov for en total rehabilitering av kontorbygget, jfr
Multiconsultrapportene. Store problemer med inneklima i lokalene medfører
helseproblemer for ansatte.
b. Bygninger hvor vi har store utfordringer mht EL-anlegg:
EL-anlegget er utdatert og må skiftes i både Helgerud, Høvik og Snarøya kirker.
Situasjonen med dette er prekært, og kan i ytterste konsekvens medføre brannfare.
c. Flerbrukshus med kirkerom på Fornebulandet:
Kirkelig fellesråd i Bærum har tidligere gitt sine innspill til kommunedelplan 3.
Vi ber her om at ny sambrukskirke blir bygd på kirketomta ved Fornebu S, og at
planarbeidet videreføres.
Vi er glade for kommunestyrets vedtak både 5.12.18 og 27.3.2019 om flerbrukshus
med kirkerom ved Fornebu S. Kirkelig fellesråd ser fram til å bidra fra vår side i den
videre prosess med å få bygningen prosjektert og bygd.
Vi ser et stort behov for å få dette bygget på den opprinnelige kirketomta ved
Fornebu S så snart som mulig.
d. Eventuelle merutgifter ved vedlikehold av vernede/fredede kirkebygg
I Bærum har vi to middelalderkirker og mange vernede kirkebygg.
Høsten 2017 gjennomførte Multiconsult på vegne av kommunen en tilstandsanalyse
av 15 av kirkens bygninger. Multiconsult sitt arbeid munnet ut i en tilstandsrapport
for hvert enkelt bygg, som gir en grundig oversikt av vedlikeholdsetterslepet.
Rapportene gir også detaljerte oversikter med anbefalte strakstiltak og etterslep,
samt kostnadsestimat. Samlet kostnadsestimat i 2017-priser utgjør i hht rapportene
kroner 100 300 000.
Kirkelig fellesråd vil komme tilbake til kommunen med særskilte søknader for de ulike
bygningene.

2. Drift
a. Ordinær drift
Kirkelig fellesråd i Bærum opplever at samhandlingen mellom Den norske kirke og
Bærum kommune fungerer meget godt på de fleste sektorer det er aktuelt å
samarbeide på, og vi ønsker å konsolidere og styrke dette samarbeidsklimaet i årene
som kommer. Vi ønsker å videreføre de prioriteringer vi har gjort de siste årene når
det gjelder utvikling av vår virksomhet - i samhandling og dialog med kommunen.
Vi forventer derfor at årlig ramme til driftstilskudd opprettholdes, med tillegg av
pris-og lønnsvekst.
b. Ønske om økning av driftsrammen for å opprette nye stillinger
Kirkelig fellesråd ønsker å søke om friske midler til to stillinger:
i.
Prosjektstilling – arbeid for unge voksne i Bærum
I samarbeid med KFUK-KFUM Oslo og Akershus inviterer nå Høvik menighet de
øvrige menighetene i Bærum og KfiB med på en satsing på unge voksne.
Vi ser et økende behov for et eget tilbud for målgruppen 18-30 år. Unge
voksne i denne alderen er en stor ressurs for kommunen og kirka, og det er et
stort ønske om å kunne tilby de en egen arena hvor de unge voksnes behov og
ønsker er i fokus.
Det overordnede målet for “Unge voksne i kirken i Bærum” er å utvikle en
åpen og relevant kirke gjennom å gi unge voksne et møtested hvor de finner
felleskap, får bruke sitt engasjement og utvikle seg som hele mennesker.
Arbeidet skal ta unge voksnes virkelighet, levevilkår og behov på alvor, og
oppleves relevant og meningsfullt for målgruppen.
De skal møte et inkluderende trosfellesskap som de kjenner eierskap til, og får
muligheten til å påvirke og får ansvar.
Vi ønsker å lokalisere dette til Høvik kirke/Høvik menighetshus. Lokalene er
hensiktsmessige til dette tilbudet, og har dessuten en sentral beliggenhet
kommunikasjonsmessig.
For å sikre en helhetlig satsing, bred involvering og kontinuitet i prosjektet
søker vi med dette om midler til en 50 % prosjektlederstilling for perioden
høsten 2019 og ut 2023. Dette innebærer en årlig støtte på kr 400 000.
ii.

Diakonstilling i Lommedalen
I hht nasjonal «Plan for diakoni i Den norske kirke» er det et mål at alle
menigheter skal ha diakonstilling eller tilgang på slik kompetanse. Her i Bærum
har vi kommet langt på dette området, men vi mangler diakon i to menigheter;
Lommedalen og Eiksmarka.
I første omgang vil vi prioritere å få på plass diakonstilling i Lommedalen.
Her er det nettopp bygget et større boligkompleks for mennesker som er 65 år
eller eldre. De første beboerne flytter inn på Kollen allerede 1.2.2020.
Samtidig som Lommedalen får sitt første boligtilbud for eldre, har Bærum
kommune vedtatt å nedlegge Lommedalen og Bærum verk seniorsenter i sin
nåværende form. Situasjonen til eldre i Lommedalen er med andre ord i
endring, noe som også vil påvirke demografien i dalen. En heltidsansatt diakon
vil kunne utrede og kartlegge innbyggernes behov, prioritere og iverksette
gode tiltak.
Vi søker derfor om et årlig tilskudd på kr 800 000 for å opprette en stilling som
diakon i Lommedalen.

3. Formål som ikke faller inn under kommunes økonomiske ansvar, jfr KL § 15
a. Samtaletilbudet 13-20
Kirkelig fellesråd er takknemlige for stabil økonomisk støtte til samtaletilbudet 13-20.
Vi kan med stor stolthet markerer 10-års jubileum for 13-20 høsten 2020. Dette er et
prosjekt som både kommune og kirke erfarer er viktig for ungdommen i Bærum. Og
det viser bærekraft i tiden som kommer som har sine nye utfordringer.
Vi setter pris på en forutsigbar trygghet for samtaletilbudet 13-20. Vi forventer derfor
en opprettholdelse av dagens kommunes økonomiske støtte videre, med justering for
pris- og lønnsvekst.
4. Pensjon
a. Reguleringspremien for pensjon i KLP er for 2021 beregnet til å være kr 2 400 000.

Kirkelig fellesråd i Bærum

Astrid Holmsen Krogh (sign.)
kirkeverge i Bærum

