

















PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 22. april 2015 kl. 19.00.
Sted: Grøtvedt Menighetssenter
Til stede: Svein M. Køhn, Torunn Matre, Kenneth Gundersen, Helge Knutsen, Øystein
Raustøl, Tommy Hågensen, Arne Lein, Rolf Heggholmen, Svein Christoffersen, sokneprest
og kirkeverge.
Forfall: Kjell Haugen og Espen Valsgård og prost.
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
FR Sak 19/2015

Budsjett 2015
Enstemmig vedtak (mot 1 stemme i punkt 5):
1) Kirkevergen legger frem et budsjett i balanse til møtet 7.
mai.
2) Fellesrådet søker om at årets rammebevilgning til Askim
Kirkelige Fellesråd økes med kr 500.000. Begrunnelse: En
tidligere feilføring av kvartalsvis tilskudd til barnehagedrift
har avdekket et økende misforhold mellom tildelt ramme og
menighetens aktiviteter. I tillegg har uforutsette ekstra
pensjonsinnskudd økt med mer enn kr 350.000 pr år.
En slik økning av rammetilskuddet, kombinert med
ytterligere effektivisering av kirkens stillingsressurser, vil
bringe fellesrådets drift i balanse.
3) Fellesrådet ber Askim kommune om en rask gjennomgang
av gjeldende tjenesteytingsavtale fra 14.02.97, slik at den
kan justeres til dagens virkelighet.
4) Fellesrådet varsler følgende saker som vi ønsker å drøfte
med Askim kommune i et snarlig møte:
A. Fellesrådet ber rådmann og kommunestyre om å legge
reell pris- og lønnsvekst til grunn for vekst i
rammetilskuddene til lønn og drift, slik at vi kan ha en
forutsigbarhet i den langsiktige planleggingen, ikke minst
når det gjelder trosopplæring av kirkens oppvoksende slekt.
B. Fellesrådet ønsker en gjennomgang av avgiftsnivået på
kirkelige tjenester, for å få det opp mot et forsvarlig nivå
målt mot driftssiden, og i forhold til våre nabokommuner.
C. Fellesrådet trenger en avtale med Askim kommune når
det gjelder større variasjoner i pensjonsinnskudd.
5) Fellesrådet ber kirkevergen gå i dialog med Askim
kommune om et mulig salg av Grøtvedt menighetssenter.
6) Fellesrådet vil sette i gang en prosess med sikte på en
virksomhetsoverdragelse av kirkens barnehage på Grøtvedt
menighetssenter.
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MR Sak 20/2015

Valg 2015, status
Saken ble drøftet. Hvis noen har flere innspill om kandidater til
valg så si ifra til Svein M. Køhn, Øystein Raustøl eller Sarah
Olsson i god tid innen 1. mai.

FR Sak 21/2015

Høring - Veivalg
Enstemmig vedtak: Dag Mysen og Helge Knutsen forbereder
saken til neste møte.

MR Sak 22/2015

Meldinger
Protokoll fra møte i AU 07.04.2015.
Brev fra Kirkelig Dialogsenter.
Protokoll fra Årsmøte.
Referat fra diakoniutvalgsmøte 17.03.2015. I denne forbindelse
skriver sokneprest et brev til diakoniutvalget i forhold til
misnøye med tekst på givertjenestebrevet.
Torunn Matre har deltatt på Borg arbeidsgiverforum.






FR Sak 23/2015

Oppfølging FR sak 13/2015
Enstemmig vedtak: Det innkalles til møte i Fellesrådet torsdag
7. mai kl. 18.00 på menighetskontoret. Saker blir
organisasjonsgjennomgang v/Tore Byfuglien fra KA samt nytt
budsjett 2015.
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