
 
 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 8, 2022 

Dato: 20.10.2022 

Tid: Kl. 17.15 – 20.15 

Sted: Skoklefall menighetshus, lille sal 

 

Møtedeltakere 
Navn rolle Til stede Ikke tilstede 

Rolf Pettersen leder, medlem Skoklefall menighetsråd x  

Pål Erik Plaum medlem, Gjøfjell menighetsråd  x 

Eldrid Lorentzen 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 (permisjon ut 2022) medlem Gjøfjell m.r.  x 

Gry Skurdal varamedlem, Nesodden menighetsråd x  

 

Sakslisten 

69/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling godkjennes og sakslisten godkjennes med følgende endringer; 

Sak 76 utsettes til neste møte 

Ny sak 78; Referat fra AU-møte 10.10.2022, orienteringssak 

Ny sak 79; Utbedring av kirkespir - Nesodden kirke, vedtakssak 

Nytt saksnummer; Sak 80 Eventuelt. 

 

70/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.09.2022 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes uten merknader. 

 

71/2022 Orientering fra Kirkemøte september 2022 

Saken ble lagt frem av prosten med kort presentasjon i møtet og diskusjon. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

72/2022 Kirkevergens rapport 
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Kirkevergen utdypet på følgende punkter fra rapporten; 

Nytt orgel – bæreevne galleri (pkt 1.A.f.) Ble dyrere enn estimert grunnet 3D-
modellering for beregningen, ny sum kr. 92.400 eks mva. 

Strømforbruk - status (pkt 1.F.) – ekstratilskudd fra Nesodden kommune ihht 
søknad, kr. 306.000.  

Bemanning (pkt 2A); fortsatt høyt sykefravær, med ett tilfelle som er 
arbeidsrelatert.  

 

Innspill i møtet 

o Gulvet ble tatt opp for 60 år siden, med noen arkeologiske funn 
(mynter) 

o Kirkevergen deltok på nettverk for kirkebyggforvaltere på Geilo; 
nyttig innsikt i prosessarbeid knyttet til den nye kulturkirken på Geilo 
(sto ferdig i 2010.) 

o Status på arbeid med nytt bårehus ble etterlyst; kirkevergen 
anmodes om å hente inn status fra kommunen. 

 

Vedtak 

1. Fellesrådet dekker merkostnad for beregning av galleriets bæreevne 
(merkostnad kr 17.400 eks mva) fra disposisjonsfondet. 

2. Kirkevergens rapport tas til orientering. 
 

73/2022 Økonomistatus 3.kvartal 2022 

Saken ble lagt frem av kirkevergen. 

Noe merforbruk på lønn i 2022, lavere forbruk på husleie enn budsjettert.  

Inntekter fra brukerbetaling (konfirmanter), konserter, utleie av kirker ennå ikke 
bokført. 

Vedtak i sak 29/2021 (avsetning av kr 1.000.000 til eget disposisjonsfond 
merket «Ny kirke» er ikke blitt effektuert. Korrekt beløp i fellesrådets 
disposisjonsfond er kr. 899.391, og investeringer gjort med bruk av 
disposisjonsfondsmidler i 2022 hittil i år er følgende; 

20/2022 – merkostnad lydanlegg kr. 66.500 inkl mva 

54/2022 – orgelkonsulent inntil kr. 60.000 (utlegg over flere år, hvorav 
noe i 2022) 

54/2022 og 73/2022 – byggeteknisk konsulent, bæreevne galleriet kr. 
92.400 eks mva 

Epostbehandling 29.09.22 - Fem medlemmer av fellesråd samtykker at 
fellesrådet dekker kostnad til bruk av kr. 95.000 eks mva fra 
disposisjonsfondet for undersøkelser av kirkespir Nesodden kirke. 
(Bokføres 1220/042/32300).  

SUM bevilgninger =  kr. 300.600 eks mva 

RESTBELØP DISP.FOND = kr. 598.791 

 

Kirkevergen opplyser om behandling av sak 79/2022 vil kunne bety ytterligere 
bruk av disposisjonsfondet. 

 

Innspill i møtet 

o Kirkevergen bes følge opp avsetning til Ny kirke i eget fond. Ved behov 
kan fellesrådet vedta å omdisponere disse pengene senere. 

o Kirkevergen bes utarbeide grundigere status på økonomi til neste 
møte. 
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Vedtak 

Økonomistatus 3.kvartal 2022 tas til orientering. 
 

74/2022 2.gangs behandling – Digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig) 

 

Beslutningsgrunnlag tynt. 

Kjent med høy risiko for IKT-prosjekter generelt Norge. 

 

Innspill i møtet 

o Fremdeles lite konkret om start-slutt for arbeidet som skal finansieres 
av digitaliseringsavgift. 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd støtter arbeidet med utvikling av digitale 
fellesløsninger for fellesrådene. Digitaliseringsavgiften på kr 7.000 for 2022 
betales fra driftsbudsjettet (bokføres på 1100/041/31950 (avgifter, gebyrer og 
lisenser.) Fremtidige digitaliseringsutgifter innarbeides i økonomiplan for 2024-
2027. 
 

75/2022 2.gangs behandling – Utgift VA-oppkobling Nesodden menighetshus 

Leder av fellesrådet innledet saken. 

Leder av menighetsrådet redegjorde for saken.  

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd opprettholder forrige vedtak om å ikke støtte 
søknaden på kr 275.000. Fellesrådet kan heller motta ny søknad fra Nesodden 
menighetsråd om lånefinansiering hos fellesrådet som vil behandles i egen 
sak.  
 

76/2022 UTSATT SAK: Retningslinjer i Nesodden kirkelige fellesråd for 
behandling av søknader om økonomiske midler til drift og vedlikehold av 
menighetshus  

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Vedtak 

Ingen vedtak i saken. 
 

77/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, 
kirkeverge og fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• ingen representanter 

 

Nesodden menighet 

• Menighetsrådsmøte i går; god stemning 

• Åpen kirke kl. 16-18 (utvidet en time) 

• Julemesse 27.11 etter julegrantenning 

• Orgelkomiteen jobber videre med søknader 

• Vesper i Nesodden kirke, god stemning. Neste Vesper 24.10 Vesper 
med Lars Bekstrøm 
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Skoklefall menighet  

• Besøk av menighetspedagog til menighetsrådet 

• Ønske om utsendelse av informasjonsepost 

• Stille messe, forordnet gudstjeneste 

• Behov for rekkverk meldt inn til kommunen 

• Møte om mulighetsstudie 19.oktober; forslag kommer til 
menighetsrådet og fellesråd 

 

Kommunens representant 

• Budsjettseminar for politikerne 27.oktober 

 

Prosten 

• Strategiplan for Borg bispedømme ble delt ut på forrige møte 
(22.9.2022) 

• Litt rolig periode nå; mye kurs/konferanse, utskiftning av prester. 

• Utlysning av prestestilling ca. januar; sokneprest for Gjøfjell. 

• Vikarbehov i vinter og inn i våren. 

 

Leder av fellesrådet 

• Telefonsamtale med ordfører 

 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

78/2022 Orientering – referat fra fellesrådets arbeidsutvalg (AU) 10.10.2022 

 

Vedtak 

Referatet tas til orientering. 

 

79/2022 Utbedring av kirkespir – Nesodden kirke 

Kirkevergen la frem saken med funn fra tilstandsrapporten mottatt 17.10 og 
tilbud fra entreprenør for utbedring mottatt 20.10 (kr 360.000,- eks mva.) Det er 
ikke avklart hva det vil koste å bytte knuste takstein (antall knuste takstein ca 
100). 
 

Vedtak 

Med forbehold om at Riksantikvaren godkjenner de foreslåtte utbedringstiltak 
skissert av entreprenøren i tilbudet for bedring av kirketårn (basert på 
tilstandsrapporten mottatt 18.okt 2022);  

1. Nesodden kirkelige fellesråd vedtar å dekke kr 260.000 eks mva for 
reparasjoner og anmoder kommunen å dekke resterende beløp på kr 
100.000,- eks mva.  

2. Nesodden kirkelige fellesråd vedtar å dekke inntil kr 100.000 eks mva 
for å bytte de 100 ødelagte takstein (nye takstein funnet og allerede 
godkjent av Riksantikvaren ifølge prosjektleder i Nesodden kommune.).  

3. Midlene tas fra fellesrådets disposisjonsfond. 
 
 

80/2022 Eventuelt på møtet 20.10.2022 
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Ingen saker ble meldt inn. 

 

Neste møte: 1.desember 2022, kl. 17.15-19.15 på Kirkesenteret, Tangen nærsenter 2.etg. 

 

Anne Irene Nygård 

Kirkeverge 

Nesodden kirkelige fellesråd 


