
 Den Norske Kirke  

Indre Østfold kirkelige fellesråd  

  

Protokoll fra møte i Indre Østfold kirkelige fellesråd   
Torsdag 27.02.2020 klokka 18, Spydeberg.   

Innkalte:   
Bjørn Solberg, Thor Hals, Ellen Løchen Børresen, Jan Mathisen, Sigmund Lereim, 
Øivind Reymert (kommunal repr.), Kåre Rune Hauge (prost), Bjørn Brustugun (kirkeverge, 
sekr.) Gunnlaug Brenne (avd. leder) deltok i sak 12/20 detaljbudsjett 2020.  
I tillegg var rådmann Georg Smedhus invitert og deltok i sak 10/20. 

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

Protokoll fra møte 22.01.2020 ble godkjent. Innkalling til dette møtet ble godkjent, 
med tillegg av sak 17/20, tilsettinger.    
 

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

• Rådmannen tok opp at det enda ikke er skriftliggjort en tjenesteytingsavtale. 
Dette må vi få på plass.  

• Innbyggertorgene skal også kunne brukes av kirken.   

• Rådmannen presenterte sine ideer om at kirken bør være synlig og 
tilgjengelig sentrumsnært. FR og rådmannen hadde en dialog rundt dette.  

 
Vedtak:  
Kirkevergen utreder en sak om samlokalisering. Næring, plan og teknikk, økonomisjef 
og rådmann trekkes inn i et samarbeid rundt dette. Utredning legges fram i møte 13. 
mai.  

   
Sak 11/20       Orienteringer  

• Fra kirkevergen:  
o Oppdatert oversikt over antall ansatte og prosent stillinger. 
o Organisering / formalisering av dialog mellom team og kirkeverge. 

Flytting av arbeidsoppgaver mellom sekretærer. 
o Kurs / konferanser: Ledersamling i Fredrikstad 6.-7. mars. Grunnkurs for 

kirkeverger / daglig leder menighet 16.-18.mars. Arbeidsgiverkonferanse 
på Gardermoen 16.4. 

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

 
 
 
 
 
 



• Fra leder:  
o Informasjon om hvordan det blir jobbet innen kirken i Sverige med å øke 

valgdeltakelsen og engasjementet.  
o Siste konsert i rekken «12 kirker – 12 konserter» var godt besøkt. Det 

kommer svært gode tilbakemeldinger på konsertene.  
o Informasjon om at Gunnlaug Brenne  – Bjørn Brustugun er svigerinne / 

svoger.  
o Vigsling av diakon i Askim kommende søndag.  

 
• Fra prosten:  

o Solfrid Habte-Sønsteby blir vigslet søndag 1.3.20. Biskopen deltar.  
o Korona: Det er sendt ut informasjon til ansatte om forholdsregler rundt 

håndteringen av Korona problematikken. 
o Samlokalisering: Prosten understreker at han er prost for et større 

område, og at det er viktig at kirkeverge og stab forholder seg til 
sokneprestene. Observerer at sekretærfunksjonene har vært ulike. Det er 
behov for noen justeringer når det gjelder oppgavefordeling og 
kommunikasjon. Menighetsrådenes behov må ivaretas.  

o Ordningen med at de ansatte er spredt på tre steder er ikke optimal, det 
er ikke tilrådelig å vente flere år på en permanent kontorløsning.  

o Det er viktig at det i mellomtiden blir lagt til rette for god kontakt innad i 
team og mellom teamene.  

 

Sak 12/20   Budsjett 2020 IØKF  
Vi har i skrivende stund ikke fått inn regnskap fra alle de gamle fellesrådene. 
Detaljbudsjettet ble lagt fram av Gunnlaug i møtet.  
Det kom innspill om sykehjemsdiakon, jfr utredning som ble behandlet i 
fellesnemnda. Dette må vi se på etter årets erfaringer. Bjørn Solberg minner på at 
Sigmund Nakkim er 10% sykehusprest. Vi må passe på at ressursen til denne 
stillingen ikke blir strøket men videreført som stilling.  
  
Vedtak:  
Budsjettet vedtas slik det er framlagt. 

 
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   
  

Vedtak:    
Regnskapene blir stadfestet og oversendt revisjon.   

   



Sak 14/20  Orientering om vedlikeholds- og investeringsplan  
Investerings- og vedlikeholdsplan ble framlagt i møtet. Det er innhentet tilbud og satt 
opp estimat som grunnlag for planen. Vår byggrådgiver, Jan Olav Løken, jobber godt 
med dette.  
Det kom fram ønske om å undersøke hvordan disse sakene står:  

• Parkering ved Mysen nye kirkegård . 
• Utvidelse av p-plass og kirkegård Askim.  
• Maling av golv Båstad kirke.  

 
Vedtak:   
Investeringsplanen for 2020 blir iverksatt slik den er framlagt.  
Resten av investeringsplanen blir lagt fram for behandling i neste FR møte.    

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

Bjørn Solberg la fram merknader / innspill.  
 
Vedtak: De framlagte kommentarene blir oversendt som innspill innen fristen 28.2.20  

  
Sak 16/20 Eventuelt / åpen post  
  Ingen saker, mangel på tid. 
 
Sak 17/20 Tilsettingssak intern utlysing februar 2020 

Toril Aas er tilsatt i ett års vikariat fra 1.3.20 i 15% stilling som renholder i kirkene i 
Trøgstad.  
Henny Wergeland får økt sin stilling med 20% fast stilling som sekretær fra 1.3.20. 
Hun får da 60% stilling totalt.  

  
Møtet avsluttet kl 21.30 
 
For rådet 
 
Bjørn Solberg (sign.)       Bjørn Brustugun 
Leder IØKF        Kirkeverge 
 
 

 


