
 
 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenummer: 6, 2022 

Møtedato: 18.08.2022 

Møtested: Gjøfjell menighetshus 

Møtetid: Kl. 17.15 – 19.15 

 

Møtedeltakere 
Navn rolle Til stede Ikke tilstede 

Rolf Pettersen leder, medlem Skoklefall menighetsråd x 
 

Pål Erik Plaum medlem, Gjøfjell menighetsråd x 
 

Eldrid Lorentzen nestleder, medlem, Skoklefall menighetsråd x 
 

Elise Klouman  medlem, Nesodden menighetsråd 
 

x 

Arne Bjerke medlem, Nesodden menighetsråd 
 

x 

Else Marie Wennersgård medlem, Gjøfjell menighetsråd x 
 

Nils Arne Haldorsen medlem, kommunerepresentant x 
 

Henning Korsmoe varamedlem, kommunerepresentant 
 

x 

Kjerstin Jensen prost, Søndre Follo prosti x 
 

Svein Hunnestad vara for prosten, Sokneprest Nesodden 
 

x 

Anne Irene Nygård sekretær, kirkeverge x 
 

Petter Grimnes (perm. ut 2022) medlem Gjøfjell m.r. 
 

x 

 

 

Sakslisten 

50/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

51/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.06.2022 

Feil dato øverst i protokollen. 
 

Vedtak 

Protokollen godkjennes med rettelsen av dato. 

 

52/2022 Orientering – Referat fra fellesrådets arbeidsutvalg (AU) 08.08.2022 

Kirkevergen presenterte saken med gjennomgang av referatet. 

 

Vedtak 

Referatet tas til orientering. 

 

53/2022 Kirkevergens rapport 

 

Vedtak 

Kirkevergens rapport tas til orientering. 
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54/2022 Nytt orgel Nesodden kirke – status 

Kirkevergen la frem saken. 

 

Innspill i saken; 

Innspill til konkurransegrunnlag; ved demontering/installasjon skal arbeidet 
utføres på maks 8 uker av hensyn til driftskonsekvenser for kirken (kirkelige 
handlinger.) 

 

Vedtak 

1. Nesodden kirkelige fellesråd ber kommunens representant og 
kommunens vararepresentant følge opp vedtaket med blikk på 
kommunens investeringsfond. 

2. Nesodden kirkelige fellesråd bevilger inntil kr 60.000 for orgelkonsulent. 
Beløpet dekkes av fellesrådets disposisjonsfond. (Kostnader bokføres 
på 042/1220/32700.) 

3. Nesodden kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å inngå avtale 
for konsulenttjenester for beregning av bæreevne, inntil kr 75.000. 
Beløpet dekkes av fellesrådets disposisjonsfond. (Kostnader bokføres 
på 042/1220/32700.) 

 

55/2022 Videre utredning av vedlikeholds- og restaureringsbehov Nesodden kirke 
Kirkevergen la fram saken. 
 
Vedtak 
Kirkevergen bes hente inn tilbud på tilstandsrapport på analysenivå 2 for 
innervegger av stein samt kalkmalerier for å legge frem tilbudet frem for 
behandling fortest mulig. Fellesrådet delegerer myndighet for behandling til AU 
dersom tilbudet kommer inn tidsnok til behandling på AU-møte 7.sept. Kostnad 
for tilstandsrapport på analysenivå 2 dekkes fra disposisjonsfondet (kostnader 
bokføres på 042/1220/32700). 
 

56/2022 Økonomistatus 2.kvartal 

Kirkevergen la frem saken. 

 

Merforbruk på grunn av høye strømpriser og lønnskostnader, estimat pr 30.6 til 
å utgjør ca kr. 400.000 for 2022. 

 

Vedtak 

Økonomistatus 2.kvartal tas til orientering. 

 

57/2022 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 

Kirkevergen la frem saken. 

 
Kostnader knyttet til restaurering og vedlikehold i Nesodden kirke anses som 
driftskostnader og disse ble foreslått flyttet fra investeringsbudsjett (jfr sak 
58/2022, kirkevergens forslag) over til driftsbudsjettet; dette utgjør kr. 303.000 
for 2023. Dette beløpet legges inn som innspill fra Nesodden kirkelige fellesråd 
til kommunens budsjett 2023. For 2024 vil vedlikeholdsbehov utgjøre ca. kr. 
795.000. 
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Vedtak 

Budsjettforslaget vedtas med den foreslåtte økningen og sendes til Nesodden 
kommunen som innspill i budsjettprosessen. 

 

58/2022 Investeringsbudsjett 2023-2026 
Kirkevergen la frem saken. 
 
Det kom flere innspill i møtet. Vedlikeholdskostnader ble tatt ut av kirkevergens 
forslag til investeringsbudsjett og flyttet over til driftsbudsjettet (jfr. vedtak i sak 
57/2022.)  
 
Følgende prioriteringer ble foreslått; 
 

1. Ny kirke på nordre Nesodden 

Investering i overføring av arealer tilsvarende ca 9 daa regulert til Offentlig 
formål - Kirke fra reguleringsplan «OKSVAL III OG IV REV.", fra tomt 4/210 
"Tangenområdet" og 2/851 "Skoklefald Vestskog".  
Nesodden kirkelige fellesråd sikter til en symbolsk sum for denne tomten, 
kr 1.000.  
 
2. Nesodden kirke – nytt orgel 

Investering i nytt orgel i Nesodden kirke, med kr 1.250.000 i 2023 og kr 
1.250.000 i 2024. Dette som følge av vedtak om orgelet fattet i 
kommunestyre desember 2021 (KST – 110/21) jfr. vedtatte verbale forslag 
nr. 15. Kr. 2.500.000 vil, sammen med fellesrådets egenkapital på kr. 
1.182.000 vil dekke kostnaden for nytt orgel estimert til kr 3.600.000. 
 
3. Støttemur i Nesodden kirkegård 

Investering i ny støttemur i kirkegården, øst for Nesodden kirke. I lys av 
klimaendringer og økt frekvensen av styrtregn må utbedring av 
støttemuren øst for Nesodden kirke prioriteres, med estimert kostnad på kr 
8.700.000. 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråds forslag til investeringsbudsjett 2023-2026 vedtas 
med endringene som kom frem i møtet. Forslaget sendes videre til Nesodden 
kommunen for innarbeiding i kommunens budsjetter; 

 

Innspill til driftsbudsjett 2023 2024 2025 2026

1 Restaurering av innvendige yttervegger i Nesodden 

kirke (ihht NIKU-anbefalinger inkl. bevaring av 

kalkmalerier)*

794 974    

2 Vedlikeholdspakke for Nesodden kirke for 850 års 

jubileum*

302 815    

SUM 302 815    794 974    -             -             

*se underlag



Protokoll fra møte i Nesodden kirkelige fellesråd 

 

220818 Protokoll NF 18aug2022_til godkjenning 4 

 
 

59/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, og 
fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Ukraina-kafe fortsetter. 
 

Nesodden menighet 

• Ingen representanter til stede. 
 

Skoklefall menighet  

• Menighetsweekend 27.-28.august på Skoklefall; alle menighetene er 
invitert. 
 

Kommunens representant 

• Lite aktivitet pga sommer/ferieavvikling. 

 

Prosten 

• Kirkens respons etter hatkriminalitet i Oslo 25.juni 2022, der to 
mennesker ble drept; diskusjoner internt og medieomtale. 

 

Leder av fellesrådet 

• Ingenting å rapportere. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

60/2022 Eventuelt på møte 18.08.2022 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

Neste møte: 22.september 2022 kl. 17.15 – 19:15 i Nesodden menighetshus 

 

Anne Irene Nygård 

Kirkeverge 

Nesodden kirkelige fellesråd 

Innspill til investeringer i kommunens økonomiplan 2023 2024 2025 2026

1 Investering i overføring av arealer tilsvarende ca 9 daa 

regulert til Offentlig formål - Kirke fra reguleringsplan 

«OKSVAL III OG IV REV.", fra tomt 4/210 

"Tangenområdet" og 2/851 "Skoklefald Vestskog". 

1 000            

2 Nytt orgel i Nesodden kirke (anskaffelse) 1 250 000    1 250 000    

3 Støttemur i Nesodden kirkegård 8 700 000    

SUM 9 951 000    1 250 000    -                -                


