
Referat fra møte i Indre Fosen kirkelige fellesråd  

 

 

Møtedato:  27.05.2020 

Møtetid:  15.00 – 17.00 

Møtested: Stranda menighetshus 

Befaring på Rein kirkegård kl. 14.00 

Tilstede: 

Randi Sollie Denstad, Nils Richard Hassel, Line Rødsjø, Vigdis Schei, Jon Normann Tviberg, 

Berit Ramdal, Mona Foss, Brita Hardeberg 

Sekretær: Svanhild Sveaas Skrødal 

Rådgiver Kari Berg 

Forfall: 

Gunn Heidi Husby Lian, Line Rødsjø møtte i hennes sted. 

Didrik Frengen, Mona Foss møtte i hans sted. 

I møtet ble det informert om følgende: 

• Kirketjener Roger Arntsen pensjonerte seg fra 1. mai 2020. Kirkevergen og rådgiver 

ordnet med en liten sammenkomst i Leksvik kirke med kake og overrekkelse av gave 

fra fellesrådet. De var til sammen 5 stk, slik smittevernreglene tillater. 

• Rune Sve Rian og Frank Robert Stoum er ansatt i 6 mnd engasjement for sommeren. 

• Smittevernsarbeid i forhold til Korona epidemien. 

• Prosten orienterte om at det er ansatt prest i Stranda og Leksvik sokn etter Verena 

Grønning. 

 

Saksnr Sakstittel Lukket 

IFKF 10/20 Godkjenning av referat fra fellesrådsmøte 05/03 2020  

IFKF 11/20 Årsmelding 2019 for Indre Fosen kirkelige fellesråd   

IFKF 12/20 Regnskap 2019 for Indre Fosen kirkelige fellesråd  

IFKF 13/20 Navna minnelund, Rein  
 

 

SAK  10/20 Godkjenning av referat fra fellesrådsmøtet 5. mars 2020 

Innstilling: Referat fra fellesråd 05.03. 2020 godkjennes som framlagt.  

Vedtak: Innstillinga vedtatt. Fellesrådet ønsker ikke referatene fra fellesrådsmøtene som sak i 

rådet. Referatene sendes ut etter møtet og rådsmedlemmene gis en frist for tilbakemelding.  

 



 

SAK 11/20 Kirkevergens årsmelding for Indre Fosen kirkelige fellesråd for 2019 

 

ORGANISASJON  

Årsverk 

Faste ansatte Sykefravær 

    12,77  16 personer 8,4 % 

Indre Fosen kirkelige fellesråd har pr. 31.12.2019  

16 medarbeidere i fast stilling. 

Pr. 31.12.2019 var staben som følger: 

Anita Nesset Kristiansen, 60 % sekretær + 20 % kirketjener 

Birgit G Høston, 40 % sekretær for prosten og 60 % sekretær for fellesrådet. 

Kari Berg, 60 % rådgiver 

Margareth Askjemshalten, 60% trosopplærer og 40% menighetssekretær med hovedvekt på 

barn og unge. 

Elise Tetlimo, 30 % trosopplærer/ redaktør menighetsblad 

Ann Kristin Eidsvåg, 60 % diakon og 40 % trosopplærer 

Inger F Løwø, 100% diakon 

Olegs Alohins, 100% kantor 

Knut Ola Vang, 60 % kantor 

Jan Inge Rønning, 100% arbeidsleder/kirketjener/ kirkegårdsarbeider 

Asgaut H Løwø, 100% som kirketjener/kirkegårdsarbeider 

Arnfinn Berget, 90 % kirketjener/kirkegårdsarbeider 

Roger Arntsen, 80 % kirketjener/ kirkegårdsarbeider 

Asle Wåde, 26,6 kirkegårdsarbeider 

Leif A Tørstad, 50% fagarbeider graving/ kirkegårdsarbeider. 

Svanhild S Skrødal 100% kirkeverge  

Elise Tetlimo ble innleid som kirketjener i året 

 

ØKONOMI 

 

 

Regnskapet for Indre Fosen kirkelige fellesråd viser: 

Sum driftsinntekter i 2019 har vært kr 13 272 468, mot 13 317 939 i 2018. 

Sum driftsutgifter i 2019 kr 13 462 100 mot kr. 13 570 653 i 2018.  

.  

Driftsregnskapet for Indre Fosen kirkelige fellesråd for driftsåret 2019 viser etter avskrivinger 

et mindreforbruk på kr 279.019,74 

 

Mindreforbruket kan forklares ved renteinntekter og bruk av disposisjonsfond for å saldere 

budsjettet.  

 

Saldo pr. 31.12.19 disposisjonsfond 1.053.942 

  

Saldo pr.31.12.19 ubundne investeringsfond: kr. 1.158.243. 

Saldo pr.31.12.19 bundne investeringsfond kr.  9.952.493. 

 

INFORMASJON- OG BRUKERFOKUS 

 



Menighetsbladet  

Det er i året utgitt 4 blad. Elise Tetlimo er redaktør. Anita Nesset Kristiansen og Margareth 

Askjemshalten er med i redaksjonskomiteen fra de ansatte i tillegg til frivillige fra menighetene. 

Bladet er godt mottatt og får mye skryt. 

Bladet er en fin måte å knytte menighetene i den nye kommunen sammen og det er flott å få 

kjennskap til aktivitetene i hele fellesrådsområde.  

 

Hjemmesida vår, www.kirken.no/indrefosen brukes aktivt for å spre informasjon og også til 

påmelding til dåp og konfirmasjon. Her skal en finne alle menighetsråd- og fellesrådsvedtak, 

gudstjenesteliste, informasjon om vigsel, dåp, begravelse, babysang, småbarns sang, lysvåken, 

konserter og andre arrangement i regi av kirka og menighetene. På grunn av stort arbeidspress 

har ikke alt vært fulgt godt nok opp i 2019, men vi blir stadig bedre. 

 

Sosiale media er gode redskap for å gi og dele informasjon. Det er sekretær Anita Nesset 

Kristiansen som har hovedansvaret for å legge inn stoff og oppdatere sidene. Det viser seg at 

særlig Facebook, under brukernavnet kirken i indre fosen, blir brukt og sett av publikum og vi 

har mange følgere. Det er veldig viktig at både Facebooksidene og hjemmesiden er oppdatert 

til en hver tid. 

 

Begravelser er lagt til faste dager og tidspunkt; - onsdag og fredag kl. 10.30 og kl. 13.00. Det 

har vist seg at dette er en grei måte å organisere tjenesten på. Diakon Inger Marie F Løwø har 

forrettet i enkelte begravelser.  

 

Åpen kirke I juli måned var det åpen kirke to dager i uka på Rein. Dette arrangementet står 

diakon Inger for. Daglig blir det en liten messe/andakt og det serveres kaffe og vafler i 

servicebygget. Rein er også en stopp på sjøpilgrimsleden og det er mange turister som kommer 

innom. 

 

Katolsk messe Rein kirke er blitt utleid til katolsk messe 6 lørdager i 2019 til sterkt redusert 

pris. Dette er det polske arbeidere med familier som har initiert. I tillegg har de leid 

servicebygget til en samling med mat og hygge etter messa. 

 

Eritreisk ortodoks gudstjeneste 

Er blitt holdt i Rein kirke med bistand av diakon Inger Løwø. 

ORGANISASJON/ANSATTE 

 

Ved sammenslåinga ble det bestemt at en skulle opprettholde begge kirkekontorene, med 

kontoret i Rissa rådhus som hovedkontor. Kontoret i Leksvik har åpent 3 dager i uka. 

Kirkevergen har kontordag første tirsdag i måneden i Leksvik, men har vært vanskelig å følge 

opp pga sykemelding, men intensjonen om første tirsdag i måneden, står ved lag. 

 

I året har det vært holdt 4 storstabsmøter. Her møter alle ansatte, fra begge arbeidsgiverlinjene, 

til felles stabsmøte, det er færre møter enn i 2018. Her blir aktuelle ting tatt opp, Disse 

stabssamlingene er viktig i en tid der vi skal bli en «hel stab» og bli en sammensmelta 

organisasjon og få en god samhørighetsfølelse, men på samme tid krever det mye tid og vi har 

heller hatt en del «småmøter» innenfor hver profesjon; diakoni, trosopplæring, gravplass ansatte 

mm. 

Det er godt å se at de innenfor de forskjellige profesjonene etter hvert oppdager hverandre og 

samarbeider godt. Spesielt er det flott å ha to kantorer i staben da det gjør det enklere å få til 

pålagt ferie og fritid. Da tidspunktet for nyttårsaftens gudstjenester ble flyttet i Rein og Leksvik 



ble det ordnet slik at bare én av kantorene trengte å jobbe denne kvelden, den andre fikk fri. 

Neste år byttes det på. Asle Wåde, Roger Arntsen og Arnfinn Berget hadde ansvaret for å klippe 

plena på Stadsbygd kirkegård også i 2019, på grunn av sykemeldinger, fikk de også ansvar for 

Rein kirkegård.. 

Storstabsmøtene blir holdt på Stranda menighetshus i Vanvikan. 

 

Utenom storstabsmøter er det hver torsdags morgen planleggings og evalueringsmøte på 

kirkekontoret i Rissa for de som sogner til Rissa. Annenhver onsdag er det lignende møter for 

de ansatte som sogner til Leksvik. Kirkevergen streber etter å delta på de fleste av disse, så langt 

det går.  

19. juni var det sommeravslutning for staben hjemme hos Kari Berg i Leksvika, - et meget 

vellykket arrangement med godt vær, god mat og sang og moro. 

12. desember ble det servert julelunsj i Stranda menighetshus. Alle ansatte i begge 

arbeidslinjene, pensjonister og leder i Fellesrådet, Randi S Denstad var invitert.  

 

HMS 

Det er hovedbedriften som har ansvar for samordning mellom begge arbeidslinjene når det 

gjelder helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet. Fellesrådet er i denne sammenheng å betrakte som 

hovedbedrift og har ansvaret for samordning av felles HMS- arbeid.  

 

Legemeldt sykefravær: 

1. kvartal – 8,4 % 

2. kvartal – 3,1 % 

3. kvartal - 12,5% 

4. kvartal -  9,5% 

 

Dette viser en gjennomsnitt 8,4 % i året. 

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. 

Egenmeldt sykefravær ligger veldig lavt. 

 

Det er foretatt 1 vernerunde i året. 

 

Medarbeidersamtaler ble påbegynt, men ikke sluttført. Vil bli tatt opp igjen i 2020. 

 

Samarbeid 

Vi er så heldige å ha prostesetet ved vårt kontor i Rissa. Samarbeidet mellom prost og 

kirkeverge er særs godt. Prosten er en viktig og god samtalepartner for kirkevergen. Det er også 

en styrke for fellesrådet at prosten har en plass i rådet. 

Det er for øvrig godt samarbeidsklima med prestene som også har kontorfellesskap med 

fellesrådets ansatte. 

Vi vil takke både prost og prestene for godt samarbeid i 2019. 

 

Samarbeidet med kommuneadministrasjonen er for det meste bare en gang i året. Det er når det 

gjelder budsjett og bevilgninger til fellesrådet. Vi blir lett glemt, men tror ikke det har med 

uvilje å gjøre, vi blir godt mottatt når vi melder oss på. 

Samarbeidet med byggeteknisk er godt. 

 

 

KIRKER/KIRKEGÅRDER 

 



I løpet av året ble 3 navna minelunder ferdigstilte. På Frengen, Stadsbygd og Stranda. 

På Frengen er det flere som er gravlagt på minnelunden, mens på de andre to plassene har det 

hittil vært få som har ønsket å benytte minnelundene.  

 

 
 

Navna minnelund på Frengen kirkegård 

 

Utvidelse av gravplassen på Stadsbygd ble utlyst på anbud og Pallin AS fikk entreprisen. 

Forberedende møter og prosjektering ble foretatt, mens anleggsarbeidet starter våren 2020.  

 

Oljefyren i Rissa kirke er fjernet og erstattet av elektrisk fyrkjel. De gamle radiatorene måtte 

også skiftes. 

 

Vi har fått installert direktemelding av brann til 110- sentralen. Dessverre har det gått mange 

falske alarmer som har ført til unødvendig brannutrykning til kirkene. Disse må vi betale for. 

Vi har gjort en innsats med å få bort disse alarmene, men det er ikke så enkelt i slike bygg; det 

kan være fluer eller andre insekter som utløser alarmen eller rett og slett vind og uvær. Vi har 

og byttet en del detektorer og håper det hjelper. 

 

Høyttaleranlegget på Stadsbygd måtte skiftes og vi mottok støtte fra Stadsbygd sparebank til 

innkjøp av nytt anlegg.  

 

VIKTIGE HENDELSER/SAKER 

 

Menighetsrådsvalg 

Kari Berg og Anita Nesset Kristiansen fra administrasjonen, hadde ansvar for valget i 

henholdsvis Stranda og Leksvik sokn og Sør-Stjørna, Hasselvika, Rissa og Stadsbygd sokn. 

Valget gikk parallelt med kommunevalget. 



Det var forhåndsstemming på kirkekontoret i Rissa og i Leksvik fra 12. august, mens valgdagen 

var 9. september.  

FELLESRÅDET  

Fellesrådet har fram til 1.12.19 hatt følgende medlemmer: 

 

Leksvik menighet:    Line Marie Rosvold Fjeldahl 

Stranda menighet:    Tore Kruken 

Stadsbygd menighet:    Inger Langen       

Rissa menighet:    Randi Sollie Denstad      

Hasselvika menighet:   Per Anton Mælan      

Sør- Stjørna menighet:   Torbjørg Hubakk. 

Fra Indre Fosen kommune:  Knut Ola Vang  

Nidaros biskops representant:  Prost Brita Hardeberg. 

 

Fellesrådets leder: Randi S Denstad 

Fellesrådets nestleder: Tore Kruken 

 

Fra 1. desember: 

Leksvik menighet:                    Berit Selseth Ramdal   

Stranda menighet:    Jon Normann Tviberg    

Rissa menighet:    Randi Sollie Denstad 

Stadsbygd menighet:    Vigdis Schei 

Hasselvika menighet:   Nils Richard Hassel  

Sør- Stjørna menighet:   Gunn Heidi Husby Lian  

Fra Indre Fosen kommune:   Didrik Frengen 

 

Nidaros biskops representant:  Prost Brita Hardeberg 

 

Fellesrådets leder:  Randi Sollie Denstad  

Fellesrådets nestleder: Jon Normann Tviberg 

 

Indre Fosen kirkelige fellesråd har hatt 6 møter og behandlet 36 saker.  

 

Det ble i 2019 gjennomført: 

 2019 2018 

Gudstjenester 144 149 

Dåp 63 79 

Konfirmasjon 105 124 

Vielser 14 18 

Begravelser/bisettelser 80 103 

 

 

 

Rissa 20. mai 2020 

 

Svanhild Sveaas Skrødal 

kirkeverge 

 

 



Innstilling: Kirkevergens forslag til årsmelding fastsettes som Indre Fosen kirkelige 

fellesråds årsmelding for året 2019. Oversendes prosten, menighetsrådene, Nidaros 

bispedømmeråd og Indre Fosen kommune. 

Vedtak: Innstillingen vedtatt med de endringer og tillegg som kom fram i møtet   

 

SAK 12/2020 Regnskap for Indre Fosen kirkelige fellesråd for 2019  
 
Vedlegg: 

Driftsregnskap, balanse og investeringsregnskap 2019, med noter, for Indre Fosen kirkelige 

fellesråd. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske 

kirke. 
 
 
Saksopplysninger: 

Driftsregnskapet for Indre Fosen kirkelige fellesråd for driftsåret 2019 viser etter 

avskrivinger et mindreforbruk på kr 279.019,74.  

 

Kommentarer til enkeltposter, store avvik nevnes spesielt: 

 

0410 Kirkelig administrasjon 

Dette er lønnsutgifter til kirkeverge, rådgiver, sekretærer og diakoner, samt driftsutgifter til 

kontor, møteutgifter mv. Tilskudd og utgifter til Kirkevalget 2019 kommer også her.  

 

Konto 10100-10990: Totale lønnsutgifter inkl sosiale utgifter kom på kr 3.742.747,45, dette 

er kr 52.883,45 høyere enn i revidert budsjett. Men Kirkevalget var ikke med i budsjettet, og 

her ble det brukt kr 77.972,91 i lønnsutgifter, så reelle tall for fellesrådet er et mindreforbruk 

på kr 25.089,46 i lønnsutgifter. 

Konto 10800 Godtgjørelse valgte: Møtegodtgjørelse til fellesrådsmedlemmer, samt 

godtgjørelse til leder for fellesråd og menighetsrådene. Kr 79.184,38. Kirkevalg 

funksjonærer kr 33.100,-. 

 

Konto 11500: Fagdager og studiestøtte. 

Konto 11851: Personforsikring KLP står -25.596,85. Skyldes at belastningen i 2018 var for 

høy, skulle vært periodisert til 2019. 

Konto 11900: Husleie til kommunen for leie av lokaler i Rissa, her er noe ompostert til 

trosopplæring, derfor under budsjett på funksjon 0410. 

 

Konto 11953: Avgifter, gebyrer, lisenser er følgende: 

Kirkepartner                                      kr 151.801,- 

Ecclesia gravferdsprogram              kr  33.815,- + 7000,- i overgang for Fines 

Fosen IKT                                            kr 77.266,-  

Agrando/Medarbeideren har vi et samarbeid med de andre på Fosen. Kr 97.776,-, refundert 

konto 16200. Kr 60.335,- reell kostnad. 

I tillegg er skriverne postert på denne kontoen, samt fakturagebyrer mm. 

Noe av kostnadene er overført til trosopplæring.  



 

Konto 12000/12002 Inventar og utstyr, Datautstyr/programvare. Kjøpt inn 4 nye pcer. 

Konto 13900/17900 kr 290.000,- tjenesteytingsavtalen med kommunen 

Konto 16200 kr 37.441,40 Ref Medarbeideren fra de andre fellesrådene. Budsjettert konto 

17700. 

Konto 17000 kr 242.000,- tilskudd administrativ hjelp prosten. Budsjettert konto 18000. 

Konto 18000 kr 315.060,- tilskudd diakonstilling 

 

 

0420 Kirker 

Her føres lønn og sosiale kostnader til kantorer og deres vikarer, utgifter og inntekter i 

forbindelse med kirkebygget og gudstjenestevirksomheten i våre kirker. 

 

Konto 10100-10990 Lønnsutgifter som forventet i revidert budsjett. Ca 27.000,- i vikarlønn. 

Konto 11801 Annen energi: Budsjettert med 40.000, men fikk skiftet ut oljefyr med elfyr i 

Rissa kirke, så da kom alt på konto 11800 Strøm. 

Konto 11953 Avgifter, gebyrer, lisenser: Kr 45.603,- unødige brannutrykninger til kirkene i 

gamle Rissa etter installasjon av nytt brannvarslingsanlegg direkte til 110-sentralen. 

 

Konto 12000 Inventar og utstyr: Nytt lydanlegg Stadsbygd kirke ca 30.000,-, til dette fikk vi 

tilskudd fra Stadsbygd sparebank kr 10.000,- konto 18700. 

Konto 12300 Vedlikehold og byggtjenester: kr 34.994,40 faktureres Bojerfondet, resterende 

kr 73.219,08 er hovedsakelig ca 30.000,- på nøkkelsystem Rissakirkene, og 37.409,05 på 

orgelstemming Rissa, Leksvik og Ramsvik. 

 

Konto 12601 Kjøp av tjenester: Kr 5.000,- belastes Musikalsk fond Leksvik, kr 46.000,- er 

lønnsmidler kantorer prosjekt 8 kirker 8 konserter, kr 57.600,- til innspilling av prosjektet 

«Vi er heime no», kr 7.990,- belastes prosjekt Direktemelding til 110-sentralen. Da gjenstår 

kr 25.100,- til innleie av organistvikar i drift. 

 

Konto 17700 Refusjoner private er fra Bojerfondet, år 2018+2019. 

 

0430 Kirkegårder 

Dette er lønn og sosiale kostnader til kirketjenere og kirkegårdsarbeidere, utgifter til drift av 

våre 10 kirkegårder. Inntekt av festeavgift og stell av graver. 

 

Konto 10100-10990 Totale lønnsutgifter kr 3.212.464,-, det er 303.659,- mer enn budsjettert. 

Men vi har hatt sykefravær, refusjoner sykelønn konto 17100 er på kr 339.888,-. 

Konto 11202 Arbeidsklær kr 24.294,- ekstra til vikarer, sees i sammenheng med 

sykefraværet. 

Konto 11950 Kommunale avgifter kr 86.607,76 renovasjon, vann og avløp. Totalt er 

kommunale avgifter omtrent som budsjettert, men fordelingen mellom 0420/0430 gir noe 

avvik. 

 

Konto 12000 Inventar og utstyr kjøpt inn gravtiner og urnetiner, budsjett 0,-. 

Konto 12003 Redskap og verktøy kr 18.660,- bl.a. to ryddesager. 

Konto 12301 Vedlikehold av maskinpark kr 107.637,-. Lastebil eu-kontroll og piggdekk, 

reparasjoner både lastebiler og gravemaskin. 

Konto 12400 Serviceavtaler og reparasjoner, kr 22.366,20 div reparasjoner lastebil, henger, 

lift. 



 

Konto 16200 utleie lift kr 37.100,-, avsatt kr 24.196,- på liften. 

Konto 16300 festeavgift. Inntekt på kr 1.092.232,-, var budsjettert med 1 mill. Kommunen 

vedtok å høyne festeavgiften til kr 200,- pr år fra 2019, derfor høyt inntektsnivå her. Var 

136,9 pr år i 2018. 

Konto 16302 Gravsettingsavgift kr 51.562,- gravlegging av utenbygds, nedsetting av urner. 

Budsjettert feil. 

Konto 16303 Leieinntekter og Konto 16304 Årsavgift: ingen inntekter, budsjett basert på 

tidligere års inntekt, som utgår. 

 

0440 Annen kirkelig virksomhet 

Omfatter utgifter som fellesrådet forhåndsbetaler på vegne av Blomsterfond, menighetsråd 

mv.  

 

0442 Konfirmantarbeid 

Omfatter utgifter og egenbetaling i forbindelse med konfirmanter i gamle Rissa. 

Merforbruk på 11.170,17 som er tatt av bundne fond. 

 

0445 Trosopplæring 

Dette er utgifter og tilskudd til trosopplæring. Inntil 5% av statens tilskudd til trosopplæring 

kan overføres fra år til år, et mindreforbruk på over 5% må tilbakebetales bispedømmet. 

Trosopplæringen for Rissa og Leksvik er delt med prosjekt innad. 

Mindreforbruk på kr 2.394,53 avsettes til bundne fond. 

 

0447 Menighetsblad 

Menighetsbladet hadde et merforbruk på kr 25.680,73 som tas av bundne fond. Det er 

kostnader til trykking og porto, og inntekter fra gaver og annonser.  

 

INVESTERINGSREGNSKAP 

INVESTERINGSREGNSKAP PR PROSJEKT 

FOR 2019   

    
Konto Konto (T) Beløp Budsjett 

2300 Vedlikehold og byggtjenester 191490,78 700000 

4290 M.v.a 25% på anskaffelser 47872,69 0 

7290 Komp. for mva ansk. i drift -47872,69 0 

9480 Bruk av ubundne investeringsfond -191490,78 -700000 

4201 Oppvarming Leksvik og Stranda kirker 0 0 

1200 Diverse materiell/utgifter 79950,4 0 

2300 Vedlikehold og byggtjenester 3421,1 400000 

2601 Kjøp av tjenester 3622,62 0 

4290 M.v.a 25% på anskaffelser 21748,53 0 

5500 Avsetning til bundne fond 263005,88 0 

7290 Komp. for mva ansk. i drift -21748,53 0 

8300 Tilskudd fra kommuner -350000 0 

9480 Bruk av ubundne investeringsfond 0 -200000 

9580 Bruk av bundne investeringsfond 0 -200000 

4202 Urnelund Leksvik/Stranda kirker 0 0 

1200 Diverse materiell/utgifter 4780 0 



2601 Kjøp av tjenester 1353265,4 8525000 

4290 M.v.a 25% på anskaffelser 112016,35 0 

7290 Komp. for mva ansk. i drift -112016,35 0 

9580 Bruk av bundne investeringsfond -1358045,4 -8525000 

8000 Stadsbygd kirkegård – utvidelse 0 0 

1200 Diverse materiell/utgifter 6350,4 0 

2601 Kjøp av tjenester 45220 200000 

4290 M.v.a 25% på anskaffelser 12892,6 0 

5500 Avsetning til bundne fond 192429,6 0 

7290 Komp. for mva ansk. i drift -12892,6 0 

8300 Tilskudd fra kommuner -200000 -200000 

8700 Tilskudd/gaver fra andre -44000 0 

8105 Navna minnelunder 0 0 

2300 Vedlikehold og byggtjenester 41100 0 

2500 Materialer til vedlikehold/nybygg 251960,75 0 

2601 Kjøp av tjenester 453800 1500000 

4290 M.v.a 25% på anskaffelser 123725 0 

5500 Avsetning til bundne fond 753139,25 0 

7290 Komp. for mva ansk. i drift -123725 0 

8300 Tilskudd fra kommuner -1500000 -1500000 

8106 Rissa kirkene – oppvarming 0 0 

5290 Aksjer og andeler 34972 20000 

5300 Dekn. av tidl.års undersk 10498,2 0 

9400 Bruk av disposisjonsfond -20000 -20000 

9480 Bruk av ubundne investeringsfond -10498,2 0 

9800 Regnskapsmessig merforbruk -14972 0 

9104 Aksjer og andeler 0 0 

2300 Vedlikehold og byggtjenester 0 330000 

9580 Bruk av bundne investeringsfond 0 -330000 

9518 

Rissa kirkegård - omregulering m.m. 

gravplasser 0 0 

5480 Avsetning ubundne investeringsfond 400000 0 

8300 Tilskudd fra kommuner -400000 0 

9599 Oppdekking investeringer 0 0 

  0 0 

 
 
Innstilling: 

Driftsregnskapet 2019 for Indre Fosen kirkelige fellesråd tas til etterretning.  

Mindreforbruk driftsregnskap på kr 279.019,74 settes på disposisjonsfond. 

 

Investeringsregnskapet 2019 for Indre Fosen kirkelige fellesråd tas til etterretning.  

Merforbruk investeringsregnskap på kr 14.972- skal tas av investeringsfond. 

 
 
Vedtak: 

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.   



SAK 13/20   Navna minnelund, Rein kirkegård  

Vedlegg: skisse av minnelunden, plantegning av minnelunden 

Saksopplysninger: 

Det er et stort behov og ønske om navna minnelund på Rein kirkegård.  Rein kirkegård er en 

populær gravplass og det er her de fleste fra Rissa sentrum vil gravlegges, i tillegg til de fra 

Reinsgrenda. Det er få ledige kistegraver igjen på Rein kirkegård og det kan komme til at vi må 

stenge for kistegravlegging i nær framtid. 

Kirka ligger på en kolle og området rundt kirka, oppe på toppen, er middelalderkirkegård og 

dermed fredet. I bakken ned fra kirka er det areal som ikke kan benyttes til kistegraver, men 

egner seg godt til urner. Det er her vi ønsker å opparbeide en navna minnelund, se bilde. 

 

Vi har fått utarbeidet ei skisse der en tenker å grave seg litt inn i jordvollen og sette opp en 

støttemur. Det mures skiferplater inn i muren hvor en fester navneskiltene på. Foran blir det 

lagt heller som vist på skissa, hvor det blir plass til benker og blomsterarrangement. 

Det vil bli plass til ca 120 urnegraver i feltet rundt minnestedet. Gravkartet vil bli tegnet i 

etterkant i sosifil- format. 

 



 

 

 

 

Innstilling: 

 Indre Fosen kirkelige fellesråd ønsker å anlegge navna minnelund på Rein kirkegård slik det 

framgår i saken og ved befaring. 

Vedtaket oversendes Nidaros bispedømmeråd for endelig godkjenning. 



 

Vedtak:  

Innstillingen vedtatt med følgende tillegg:                           

Fellesrådet ønsker minneplassen etablert der den store busken står (se bilde) slik at en bevarer 

mest mulig av kirkebakken og at muren blir litt lavere enn skissert på tegningen. 

 

 

 


