DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 272327
Faks: 32 272321

Kirkevergekontoret 03.03.2016
Møtebok Fellesrådet
Møtedato:
23.02.2016
Møtetid:
kl. 18:30
Møtested:
Nedre Eiker menighetssenter
Tilstede:
Ståle Enderud Jensen, Trond Bollerud, Anne Mari Nedberg, Toril Sorte, Roar Røkeberg,
Elly Therese Thoresen, Eva Trogstad.
Meldt forfall:
Einar Olsen.
Saker
Meldingssaker: I tillegg til meldingssaker 1-10 som sto på innkallinga, ble også disse sakene
informert om:
11. Skifte av kraftleverandør til Hafslund.
12. Fylkesmannen har godkjent Nedre Eiker kommunes budsjett 2016, noe som gjør at
fellesrådet får det som var forespeilet til investering: 1 million kroner.
13. Kirkemøtet 6.-12. april inkluderer fordeling av midler (statstilskudd) 2017.
14. Ny rådmann i Nedre Eiker kommune fra 7. mars: Truls Hvitstein.
Vedtakssaker:
Sak 005/16 Årsregnskap 2015
Vedtak:
Fellesrådet godkjenner årsregnskap og årsrapport 2015. Årsrapporten signeres av kirkeverge og
fellesrådets leder. KOSTRA-tallene etterinnføres så snart de er kjent.
a)
b)

Årets driftsresultat, kr 496 939, disponeres som følger:
Avsettes til disposisjonsfond.
Årets udisponerte beløp fra investeringsregnskapet, kr 648 262, disponeres som følger:
Avsettes til investeringsfond.

Sak 006/16 Arbeid med HMS - rutinebeskrivelser
Vedtak:
Fellesrådet godkjenner og vedtar vedlagte rutiner for:
 Arbeidsmiljøtiltak
 Arbeidstidsregistrering, avspasering og avvikling av ferie
 Informasjon til de ansatte
 Kommunikasjon på arbeidsplassen
 Livsfasetiltak/tiltak for å avlaste ansatte i perioder
 Tilrettelegging for å ta imot arbeidstakere for utprøving (NAV)
 Oppfølging av arbeidstakere ved sykefravær

 Opplæring av ledere og tillitsvalgte
 Seniorpolitikk
Alle rutiner gjøres gjeldende og trer i kraft fra og med 23. februar 2016.
Sak 007/16 Bruk av gave/forskudd på arv - ønsker fra menighetsrådene
Vedtak:
Utenom allerede avsatt kr 20.000 til stell av angitt gravsted, vedtar fellesrådet følgende:
1) Kr 150.000 avsettes til restaurering/bevaring av tak- og veggmalerier i Nedre Eiker kapell
2) Mjøndalen menighetsråd gis anledning til å innhente endelige tilbud på sine prioriterte tiltak
for inntil kr 220.000. Innhenting av endelige tilbud må skje senest innen 30.04.2016.
Nedre Eiker kirkelige fellesråd foretar innkjøp når aksepterte tilbud foreligger. Eventuelle
ubrukte midler tilbakeføres til fond.
3) Nedre Eiker menighetsråd gis anledning til å innhente endelige tilbud på sine prioriterte
tiltak for inntil kr 260.000. Innhenting av endelige tilbud må skje senest innen 30.04.2016.
Nedre Eiker kirkelige fellesråd foretar innkjøp når aksepterte tilbud foreligger. Eventuelle
ubrukte midler tilbakeføres til fond.
4) Gjenværende beløp, kr 100.000 beholdes i avsatt fond
Sak 008/16 Klokketårn Mjøndalen kirke - defekt styringscomputer
Vedtak:
Nedre Eiker kirkelige fellesråd er positive til å opprette investeringsprosjekt for bygging av nytt
klokketårn ved Mjøndalen kirke. Fellesrådet ønsker å avsette midler fra ubenyttede
investeringsmidler 2015 og ber administrasjonen legge fram forslag til endelig vedtak og
beløpsfastsettelse i neste møte. Investering i nye ringemotorer og nytt automatikkskap skal inngå
som en del av det totale investeringsprosjektet.
Sak 009/16 Regnskapsrapport pr. 31.01.2016
Vedtak:
Fellesrådet tar regnskapsrapport pr. 31.01.2016 til orientering.

for fellesrådet

Merete Lange
sekr.

