
 

Den Norske Kirke 

Kirkelig Fellesnemnd 

(Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Spydeberg og Trøgstad).  

 

Referat fra møte i Kirkelig Fellesnemnd 

Tid: Tirsdag 05.03.2019 kl 17.00.   

Sted: Eidsberg kirkestue ved Eidsberg kirke, Grønnsundveien 1, 1880 

Eidsberg.  

Tilstede: Jan Solberg, Bjørn Solberg, Gunnar Aandstad, Odd Kenneth 

Sydengen, Truls Magne Melvær, Asbjørn Moen, Tormod Lund, Terje Østby, 

Bjørn Brustugun, Hilde Borger og konstituert prost Runo Lilleaasen.  

Forfall: Marita S Bjerke og Vidar Sørby.  

Sak 07/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

Sak 08/19 Orienteringssaker 

a) Orientering fra prosjektkirkevergen: 

- KNIF forsikringer 

- Krematorium 

- Møte med sekretærene 

- Møte med tillitsvalgte 

- Samling for ledergruppa med ekstern foredragsholder 

- arbeid med innplassering av fellesrådsansatte 

- busstur for ansatte 

- møte med kommunen vedr tjenesteytingsavtale og kontor 

b) Orientering fra konstituert prost 

- konstituert prost har  fått i oppdrag fra Biskopen å se på organiseringen av 

prestetjenesten i det nye fellesrådet. Prost og prosjektkirkeverge har hatt et møte 

hvor dette temaet ble tatt opp. Det jobbes videre med denne saken.  

- møte i Bispedømmerådet i slutten av mars vil behandle regulering av 

prostigrenser for blant annet Aurskog-Høland.  

c) Orientering fra leder Bjørn Solberg 

    - Leder har deltatt på strategikonferanse i regi av KA. Leder orienterte på 

denne konferansen om arbeidet i fellesnemnda i Indre Østfold.  



Leder har også vært i møte med Kirkerådet sammen stiftsdirektøren 

vedr antall representanter i nytt fellesråd. Dette har kommet opp i 

forbindelse med at Hobøl og Eidsberg har er i forsøk med felles 

menighetsråd for flere sokn.  

Sak 09/19 Nytt interkommunalt krematorium i Østfold. 

Kommunene i Nedre Glomma planlegger å bygge et nytt 

krematorium med seremonirom. Indre Østfold kommune er foreslått 

som medeier.  

Kirkelig fellesnemnd behandlet saken om nytt krematorium i 

Østfold i sitt møte den 28.11.2018.  

Vedtaket ble: Indre Østfold kirkelig fellesnemnd vedtar å tilskrive 

Indre Østfold kommunale fellesnemnd med ønske om å at 

eierskapsdeltagelse i nytt Østfold Krematorium tas opp til 

behandling. 

11. januar 2019 var prosjektkirkevergen i et møte med blant annet 

Åsmund Kobbevik, rådgiver i Indre Østfold kommune om denne 

saken. Kobbevik har jobbet frem diverse dokumenter i denne saken 

for å belyse både det samfunnsøkonomiske aspektet, bakgrunn og 

saksopplysninger.  

Dokumentet som foreligger gir ikke sterke føringer eller kommer 

med klare konklusjoner, men kirkelig fellesnemnd må vedta hva de 

mener er viktig for den kirkelige virksomheten. Dette sendes videre 

til kommunal fellesnemnd 

Vedtak: Kirkelig fellesnemnd i Indre Østfold ber kommunal 

fellesnemnd å vurdere medeierskap i nytt krematorium  i Østfold. 

Kremasjonsandelen er forventet å være økende, og som medeier 

kan man påvirke etablering og drift av krematoriet.  

 Vedlegg: Samfunnsøkonomisk analyse, krematorium i Østfold – 

bakgrunn og sakspapir, krematorium i Østfold, perspektiv og 

fellesrådet 2005 sak 43 

 

Sak 10/19 Bruk av fellesrådsressurs  i menighetsrådetsmøter og føring av 

menighetsrådsregnskap fra 1.12.2019. 

I de fem fellesrådene som vi har i dag er kirkevergen med som 

sekretær i menighetsrådsmøtene. Kirkevergen skriver innkalling og 

referater og følger opp de vedtak som blir fattet. Føring av 

menighetsrådsregnskapene blir gjort litt forskjellig i disse fem 

rådene; kommunen fører noen steder, frivillige fører, 



fellesrådssekretær fører eller en bruker ekstern regnskapsfører. 

Hvordan dette skal løses fra 1.1.2019 må kirkelig fellesnemnd 

drøfte og komme med forslag som tas med i videre arbeid med 

organiseringen.  

Vedtak: Samtalen tas til orientering. Prosjektkirkevergen kommer 

med konkrete forslag til hvordan dette skal løses.     

 

 

Sak 11/19 Diakonstilling 

Gruppa kirkelig betjening innen helse/sosial og omsorgssektoren la 

frem sitt arbeid i november møte i 2018. De konkluderte med at de 

ser behovet for å styrke det diakonale arbeidet og vil arbeide for at 

Indre Østfold kirkelige fellesråd styrkes med to nye 

diakonstillinger.  

Borg bispedømme har fått tildelt ekstra midler etter budsjettforliket  

rett før jul til ekstra diakonstillinger. Vi har blitt spurt om vi kan 

finansiere en ½ stilling som diakon,  og de kan stille lønnsgaranti til 

en ½ stilling som institusjonsdiakon. Dette vil komme hele den nye 

kommunen til gode, og prosjektkirkevergen har meldt i fra at vi har 

ikke disse pengene pr i dag, men det kan være aktuelt å fremme 

dette i forslag til ny økonomiplan. Kirkelig fellesnemnd må ta 

stilling til om dette skal spilles inn i økonomiplanen. 

Vedtak: Kirkelig fellesnemnd ønsker å prioritere midler til en ½ 

stilling som institusjonsdiakon dersom AU i bispedømmerådet 

prioriterer Indre Østfold.  

  

 

Sak 12/19 Nytt organisasjonsnummer 

 Det er kirkelig fellesnemnd som må fatte vedtak om det skal søkes 

om nytt organisasjonsnummer for det nye fellesrådet, eller om et av 

de eksisterende organisasjonsnummer skal videreføres.  

Dersom kirkelig fellesnemnd bestemmer seg for å be om et nytt 

organisasjonsnummer opplyser Enhetsregisteret at det er anledning 

til å få registrert nytt organisasjonsnummer i god tid før 

sammenslåingstidspunktet. Forutsetningen er at nytt fellesråd er 

besluttet opprettet.  

Hvis fellesnemnda velger å videreføre et av de eksisterende 

organisasjonsnumrene, har ikke Enhetsregisteret noen innvendinger 



mot denne fremgangsmåten så lenge de organisasjonsnumrene som 

ikke skal videreføres, slettes når sammenslåingen trer i kraft.  

Prinsipielt er det et nytt fellesråd som skal bygges, og 

arbeidsrettslig skjer det en virksomhetsoverdragelse av alle ansatte 

til ny arbeidsgiver. Nytt organisasjonsnummer vil tydeliggjøre 

dette. Men også av hensyn til arkiv og til statistikkføring kan et helt 

nytt organisasjonsnummer tilsi et tydelig skille mellom nye og 

gamle virksomheter. 

Vedtak: Det søkes om nytt organisasjonsnummer til det nye 

fellesrådet.  

 

Sak 13/19 Endring av møteplan 

Møteplan for 2019 ble behandlet i sak 33/18. Kommunens 

representant Hilde Borger tok opp i det siste møte at det var en 

møtekollisjon for henne den 22. mai. AU har drøftet saken og 

fremmer forslag til fellesnemnda om at møte gjennomføres som 

oppsatt. Så er det to datoer på høsten 3.9. og 15.10 som må flyttes 

på til den 4.9. og 16.10.  

Vedtak: Møteplan for 2019 blir som følgende: 

Mandag 8.4.- ingen endring 

Onsdag 22.5.- ingen endring 

Onsdag 4.9. – ny dato 

Onsdag 16.10- ny dato 

Onsdag 20.11 – ingen endring 

 I møte kom det opp at flere var opptatt 22. mai. Så ny dato 

kommer.  

 

Sak 14/19 Eventuelt 

 

Mysen 07.03.2019 

Bjørn Solberg      Anne-Grethe Larsen 

Leder        Prosjektkirkeverge 

  

 


