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Protokoll fra møte i Nordre Follo kirkelige fellesnemnd  
 
Møtedato: 12.10.2017 
Møtetid: kl. 19.00 – 20.30 
Møtested: Kolben, Kolbotn 
 
 
Tilstede:  
Medlemmer: Ole Petter Westre Fremmegård (Oppegård kirkelige fellesråd), Inger Johanne 
Wremer (Oppegård kirkelige fellesråd), Ane Holand Hansen (Ski kirkelige fellesråd),  Jan Ivar 
Tjernæs (Ski kirkelige fellesråd), Per Westborg (Ski kirkelige fellesråd) og Sven Holmsen 
(prost). 
 
Varamedlemmer: Erik Haugom (Oppegård kirkelige fellesråd) og Kurt Soltveit (kommunal 
representant) 
 
Forfall: Benthe Autstad Biltvedt (kommunal representant)og Elisabeth Skolt Nevland (Ski 
kirkelige fellesråd) 
 
Administrasjonen: Mette Sjølli Grimstad og Jens Erik Undrum. 
 
Saksliste: 

 

Sak 01/17: Valg av leder og nestleder 

 

Det ble foretatt følgende valg: 

Leder:       Ole Petter Westre Fremmegård 

Nestleder: Per Westborg 

Valgt ved akklamasjon. 

 
Sak 02/17: Økonomi/framdrift av prosjektet   
 
Forslag til vedtak 
 
Nordre Follo kirkelige fellesnemnd ansetter prosjektleder i 10 % stilling fra 01.11.2017. 

Lønnsutgifter dekkes av Ski kirkelige fellesrådet og refunderes av prosjektmidler fra 2018.  

Fellesnemnda vil fram til 01.01.2018  prioritere arbeidet i temagruppa som omhandler 

menighetenes plass i organiseringen  

 



 

 

 

Under møtet ble det fremmet følgende forslag til vedtak: 

Prosjektleder ansettes i 10 % fra 15.10.2017. Stillingsstørrelse økes fra nyttår i henhold til 

kommunalt tilskudd. Lønnsutgifter dekkes av Ski kirkelige fellesråd og refunderes av 

prosjektmidler fra 2018. 

2. Leder og nestleder av fellesnemnda og kirkevergene får fullmakt til å utarbeide nytt 

budsjettforslag 2018 og 2019 for kirkelig fellesnemnd. Budsjettforslaget sendes kommunal 

fellesnemnd innen 27.10.2017 

Vedtatt med 8 stemmer, 0 stemmer imot. 

 
Sak 03/17: Menighetenes plass i organiseringen av nytt fellesråd (temagruppe) 
 
Saksopplysninger ble diskutert og det kom innspill til punkter til kartleggingsskjema. Det var 
også enighet om å få til en inspirasjonssamling i oppstart av arbeidet der menighetsråd og 
stab inviteres. Det sendes en henvendelse til menighetsrådene og ansatte om utnevning av 
representanter til temagruppa. Temagruppa arbeider videre med saken.  
 
Det ble ikke fattet vedtak. 
 

Evt.: 

Per Westborg  orienterte om en henvendelse  fra styringsgruppen for Nettverk for kirkelige 

fellesråd. 

 

Ski, 13.10.2017 

 

Jens Erik Undrum 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



 

 


