
Den Norske Kirke  

Indre Østfold kirkelige fellesråd  

  

Innkalling til møte i Indre Østfold kirkelige fellesråd   
Torsdag 27.02.2020 klokka 18, Adressen er Rolls vei 4, 1820 Spydeberg. Inngang midt på bygget bak 

vaskehallen til Esso (Deli de Luca).  

Innkalte:   
Georg Smedhus (sak 10/20) Bjørn Solberg, Thor Hals, Ellen Løchen Børresen, Jan Mathisen, Sigmund 
Lereim, Øivind Reymert (kommunal repr.,) Kåre Rune Hauge (prost). Bjørn Brustugun (kirkeverge, 
sekr.)   
Vara som møter ved særskilt innkalling: Odd Kenneth Sydengen, Synnøve Lundeby, Terje Østby, 
Asbjørn Moen, Marita Bjerke.  

Saksliste:   
Sak 09/20          Godkjenning av innkalling til møtet og godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fra møte 22.01.2020 er sendt ut tidligere. Vedlegges også her.   
 

Sak 10/20          Informasjon ved rådmann i Indre Østfold kommune Georg Smedhus 
   
Sak 11/20       Orienteringer  

• Fra kirkevergen: Oppdatert oversikt over antall ansatte og prosent stillinger. 

• Organisering / formalisering av dialog mellom team og kirkeverge. Flytting av 
arbeidsoppgaver mellom sekretærer. 

• Kurs / konferanser: Ledersamling i Fredrikstad 6.-7. mars. Grunnkurs for 
kirkeverger / daglig leder menighet 16.-18.mars.  

• Arbeid med nytt menighetsblad / kommunikasjon: Orientering om hvor langt vi 
har kommet.   
 

• Fra leder:  
 

• Fra prosten:   
 

Sak 12/20   Budsjett 2020 IØKF  
Vi har i skrivende stund ikke fått inn regnskap fra alle de gamle fellesrådene. Vi 
jobber parallelt med å sette opp detaljbudsjett. Det er ikke klargjort Visma modul for 
oss i regnskapsavdelingen hos kommunen. Dette medfører en del ekstra (dobbel) 
jobb med å etablere stammen i visma modulen selv. Alle fem fellesråd skal nå inn i 
dette felles systemet. Vi er likevel nesten i mål med å ferdigstille et reelt budsjett 
basert på budsjettall fra de gamle fellesrådene. Budsjettet blir ettersendt i saken før 
møtet.  

 
Sak 13/20 Regnskap 2019 

Vi har disse resultattallene klare: 
Trøgstad:  Driftsresultat: kr 0,- 



Resultatet kom i balanse som følge av regnskapstekniske disposisjoner som måtte 
gjøres. Budsjetterte investeringer ble strøket. Det akkumulerte underskuddet ra 2017 
og 2018 er dekket inn i sin helhet med kr 1.033.438,38.  
Årsrapport er vedlagt. 

 
 
Askim: Driftsresultat: kr -131.612,-.  

Årsrapport er vedlagt.  
    
 
Hobøl: Driftsresultat: kr -8.705,60 
 
Eidsberg: Driftsresultat: kr -276.891,88 
   
  

Forslag til vedtak:   
Regnskapene blir stadfestet og oversendt revisjon.   
 
   

Sak 14/20  Orientering om vedlikeholds- og investeringsplan  
Fellesrådet vedtok i forrige møte at adm skulle utarbeide en vedlikeholds- og 
investeringsplan. Den legges fram i møtet 27.2. for vedtak. Det er innhentet tilbud og 
satt opp estimat som grunnlag for planen. Vår byggrådgiver, Jan Olav Løken, jobber 
godt med dette.  
Forslag til vedtak:   
Investeringsplanen blir vedtatt slik den blir gjennomgått i møtet.   

 
Sak 15/20 Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og planstrategi  

Bjørn Solberg har tatt på seg å skrive inn merknader / innspill innen høringsfristen 
som er utsatt til 28.2.2020. Thor Hals er utfordret til å informere om arbeidet inn i FR 
møtet.   

 

  
Sak 16/20 Eventuelt / åpen post  
 
Sak 17/20 Tilsetting av renholder 15% og sekretær 20% 

  
Vel møtt!   
 
For rådet 
 
Bjørn Brustugun 
Kirkeverge 
 

 


