
 Den Norske Kirke  

Indre Østfold kirkelige fellesråd      

     
 

Møtebok fra møte i Indre Østfold kirkelige fellesråd 27.04.21 

 
Møtested: Digitalt (Zoom) 

 

Til stede: Bjørn Solberg (leder), Ellen Løchen Børresen (nestleder), Kåre Rune Hauge (Prost), Øyvind 

Reymert, Jan Semb Mathisen, Thor Reidar Hals, Sigmund Lereim, Terje Stenholt (stedfortredende 

kirkeverge) og Åshild Moen Arnesen (påtroppende kommunikasjon-leder IØKF) 

 

 

   Sakliste 

 

 Sak 09/21: Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 

   Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

 

 Sak 10/21: Orienteringer og referater. 

a) Fra kirkevergen 

Stedfortredende kirkeverge forteller om et lite lederteam som «holder 

hjula i gang» om dagen. Godt samarbeid med prost. Intervjuer og 

prøvespilling for kandidater til organiststillingen i Hobøl/Tomter er i 

prosess denne uka. 

b) Fra prosten 

Forteller om omsorg for Bjørn og Gunnlaug og godt samarbeid med 

lederduoen i FR (Asgeir Rønningen og Terje Stenholt). Ingen endringer i 

personalsituasjonen. Geir Braadlie har søkt stilling i Rakkestad. Orienterte 

om smittevern og hva vi får lov å arrangere. Signaler om at de strenge 

tiltakene vil vare til over 17. mai. God plan for prestedekningen i sommer. 

Justert gudstjenesteliturgi fra menighetsrådene er i rute. Hatt samtaler med 

diakoner og undervisningsansatte. 

c) Fra leder. 

Orienterte om sykemelding for Bjørn Brustugun og Gunnlaug Brenne. 

Blomster sendes fra FR. Litt om egen medvirkning i forbindelse med ny 

kirkeordning.  

d) Fra /om AMU 

AMU er etablert: 3 arbeidstaker-representanter og 3 arbeidsgiver-

representanter. Leder: Solveig Vormeland. Sekretær: Gunnlaug Brenne  

 

Vedtak: Informasjon og referat tas til orientering 

 

 

 Sak 11/21: Økonomi.  

   a) Regnskapsrapport pr 31.03.21.  



Regnskapsrapporten var sendt ut i forkant av møte og ble vist på skjerm. 

Regnskapet viser et underskudd pr. 31.3 på ca. 3 millioner. Det skyldes i all 

hovedsak manglende inntekter for festeavgift og refusjoner fra BDR/Staten. 

Millionen vi ble kuttet i kommunens budsjettprosess er ikke justert i budsjett. 

   b) Informasjon etter samtaler med assisterende rådmann og økonomisjef, og 

   møte med formannskapet, om «millionkuttet», FRs vedtak om å  

      øke festeavgiftene og videre oppfølging.  

Pr. nå er det ikke signaler om at millionen «kommer tilbake». Kostra-tallene 

taler ikke til vår fordel. Usikkerhet om hva som vil skje når saken om doblet 

festeavgift kommer til behandling i kommunestyret. 

   c) Første samtale om budsjett 2022, ikke om tall, men primært om  

   prioriteringer og argumentasjon. 

Saken utsettes til neste møte (Gunnlaug Brenne og Bjørn Brustugun bør være 

med på saken) 

 

   Vedtak:  Tas til orientering. 

 

 

 

Sak 12/21: Kommunikasjonsplan – status og innspill  

a) Hva har skjedd siden FRs vedtak høsten 2020? 2 vedlegg sendt ut før møtet. 

  b) Kort orientering om arbeidet med revidert plan, og mulighet for FR til å 

       komme med innspill 

 

Vedtak:   Statusrapport tas til orientering. Innspill til revidert 

plan følges opp av kommunikasjonsrådgiver. Planen vedtas i FR-møte til 

høsten 

 

 

Sak 13/21: Innspill til kommuneplanens samfunnsdel. 

  Fellesrådet har tidligere gitt en uttalelse om denne planen, da arbeidet var i 

  startfasen. Planen er nå ute til høring, med frist til å uttale seg 14. mai. 

  Planen ligger på kommunens hjemmeside. 

 

Leder foreslår at Fellesrådet gir en uttalelse om planen på områder vi mener 

berører kirkens arbeid. Forslag til uttalelse ble sendt ut i forkant og 

gjennomgått i møtet.  

 

Vedtak: Fellesrådet støtter at det sendes en uttalelse. Synspunkter som 

framkom i møtet legges inn i dokumentet. Ansvar: Leder. 

 

 

Sak 14/21: Kirkens diakonale arbeid i Indre Østfold. 

   Kirkelig fellesnemnd nedsatte i 2018 en arbeidsgruppe som utarbeidet en plan 

   for styrking av det diakonale arbeidet innenfor det nye fellesrådsområdet. 

   Fellesnemnda sluttet seg til forslagene fra arbeidsgruppen, som bl.a. gikk inn 

   for å opprette to nye diakonstillinger innenfor fellesrådsområdet, hvorav én 

   skulle være institusjonsdiakon. Fellesrådet har nå fått en henvendelse fra våre 

   to diakoner, samt fra Laila Andresen, medlem av den nevnte arbeidsgruppa, 

   om hvordan FR ser for seg at det diakonale arbeidet kan styrkes, særlig ut fra 

   det som er vedtatt om virksomhet i Helsehuset i Askim. 

   

Videre har Borg bispedømmeråd vedtatt en ganske ambisiøs «Strategiplan for 

samfunn og diakoni i Borg bispedømme», som prostene har et ansvar for at 

blir fulgt opp. 



 

Henvendelsen fra diakonene våre og BDR`s plan ble sendt ut før møtet. 

 

Prosten orienterte om planen og innledet til en samtale om hva fellesrådet kan 

gjøre for å styrke kirkens diakonale innsats i Indre Østfold kommune. 

 

Vedtak:   Kirkeverge og prost har ansvar for å jobbe videre med 

dette. Disse går i dialog med kommunen særlig rundt teamet FN`s 

bærekraftmål. Dette med tanke på  hvilke områder kirken i IØ kan bidra. Prost 

og kirkeverge arbeider videre med å kartlegge behov/grupper som prioriteres 

innenfor det diakonale området, med henblikk på å forberede søknad til BDR 

for 2022 

 

Sak 15/21: Minnelund ved Trøgstad kirke. 

   Prosjektarbeidet i forbindelse med etablering av navnet og anonym minnelund 

   ved Trøgstad kirkegård er nå avsluttet. Før planen sendes til   

   Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning, må  

   fellesrådet vedta den. Sakens dokumenter er sendt FR i egen e-post. Det er

   mange detaljer. Det som ble oppfordret til å lese før møtet var: 

- Word-dokumentet «Minnelund Trøgstad» 

- PDF-dokumentet «Beskrivelse navnet og anonym minnelund Trøgstad». 

 

Vedtak:  Planen for navnet og anonym minnelund ved Trøgstad  

  kirke godkjennes. 

   

  

 Sak 16/21: Åpen post. 

a) 22. juli markering i kirken er under planlegging. Det skal ringes i alle 

kirker. Åpne kirker? Kommunen har foreløpig ingen planer. 

 

b) Det jobbes godt med vedlikehold av flere kirkebygg. 

 

     

Indre Østfold 27.04.2021 

 

 

 Bjørn Solberg       Terje Stenholt (referent) 

 Leder i Indre Østfold kirkelige fellesråd    Stedfortreder for Kirkevergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


