DEN NORSKE KIRKE
Eidsberg Kirkelige Fellesråd
Ordfører Voldens vei 3
1850 MYSEN
Tlf: 69702265
Faks: 69702260
Mysen 30.06.2008

Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd
Møtedato:
02.04.2009
Møtetid:
kl. 19:00 – 21.00.
Møtested:
Heggin IIl
Tilstede: Wenche Johannessen, Tor Glasø , Jan Thore Kjeve, Vibeke Høegh, Hans-Petter
Hersleth, Elisabeth Baggetorp og Rolf Ertkjern Lende.
Forfall: Steinar Aanstad, Ivar Ånesland og Inger Marit Dalset
Sekretær: Jens Erik Undrum
Møtet åpnet med andakt v/ Rolf Ertkjern Lende
Det ble gitt kort orientering om følgende saker :
Minnelund, Mysen kapell
Rullestolrampe, Trømborg kirke
Kirkegårdskultur
Statlig tiltakspakke
Prostigrenser

01/09 Valg av leder, Eidsberg kirkelige fellesråd 2009
Saksfremstilling
I følge "Regler om formene for menighetsråds og kirkelig fellesråds virksomhet" som ble fastsatt av
Kirkemøtet i 1996, skal rådene hvert år velge leder og nestleder. Valget skal foregå skriftlig. Den
som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.
I ”Håndbok for kirkelig fellesråd” står det følgende om hvilke oppgaver leder i fellesrådet har:
” Det er vanlig å skille mellom ”administrasjon” og ”politikk”. Med ”administrasjon” forstås de tilsatte
og saker som mest hensiktsmessig avgjøres av disse. Med *”politikk” forstås de folkevalgte og
saker som bør avgjøres av disse. Daglig leder og fellesrådets leder er leder for henholdsvis
”administrasjon” og det folkevalgte politiske rådsorganet. Det er vanskelig å skille ut et
hovedansvar for valgt leder. Det vil ut fra lov, forskrifter og sedvane være:
1. Lede møtene i fellesrådet, arbeidsutvalg og evt. i administrasjonsutvalget
2. Være fellesrådets ansikt utad.
3. Se til at arbeidet i administrasjonen er preget av kvalitet og skjer i tråd med fellesrådets
forutsetninger og vedtak.
4. Sørge for samhandling med kommunens politiske ledelser
5. Være kontaktledd mellom råd og daglig leder mellom møtene
6. Initiere tiltak for utvikling i virksomheten.
7. Sørge for nødvendige tiltak hvis daglig leder er involvert i konflikt eller hvis daglig leder ikke
utfører sitt arbeid på en tilfredsstillende måte
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Kontakten med daglig leder mellom møtene vil bestå i gjensidig informasjon og ideutveksling. Valgt
fellesrådsleder skal være tilgjengelig for daglig leder når denne har behov for å drøfte vanskelige
eller spesielle saker. Hvis daglig leder håndterer konflikter mellom tilsatte eller andre vanskelige
saker, er det viktig å opptre slik at daglig leder har autoritet og ryggdekning i håndtering av saken. I
slike saker bør valgt leder først aktivt ta del i saken når daglig leder mangler autoritet og/eller
konflikten er fastlåst eller preget av ledelsesvegring.”

Saken legges fram uten innstilling.
Vedtak:
Hans – Petter Hersleth ble valgt ved akklamasjon

02/09 Valg av nestleder, Eidsberg kirkelige fellesråd 2009
Saksfremstilling
Nestleder har deltatt i administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalget.
Nestleder overtar også leders oppgaver ved fravær eller inhabilitet.
Se ellers sak 01/09.
Vedtak:
Ivar Ånesland ble valgt ved akklamasjon

03/09 Årsberetning 2008 – Eidsberg kirkelige fellesråd
Saksfremstilling
Forslag til årsberetning 2008 er framlagt på menighetenes årsmøter til orientering. Det er fellesrådet
som vedtar/godkjenner årsmeldingen.

Vedlagt følger årsberetning 2008.
Forslag til vedtak
Årsberetning 2008 godkjennes.
Enstemmig vedtatt

04/09 Regnskap 2008 – Eidsberg kirkelige fellesråd
Saksfremstilling

Regnskap 2008 er ført av regnskapsavdelingen i Eidsberg kommune og revidert av Indre
Østfold Kommunerevisjon. Se vedlegg.
Vedlagt følger et hefte med regnskap og noter for 2008. Regnskap 2008 viser et overskudd på kr
73.812.Merverdiavgift:
I budsjett er merverdiavgiften inkludert i utgiftsbeløpene. I regnskapet skilles varens verdi og avgift.
Merverdiavgiften føres først som en vanlig utgift og deretter som en inntekt på samme kapitel.
Samlet blir ”merverdiinntekten” overført til kommunen da kommunen får sitt statlige tilskudd
redusert i henhold til størrelsen på vår ”merverdiinntekt”.
Nedenfor blir det gitt korte kommentarer der det er vesentlige endringer.
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1.100 Kirkelig administrasjon:
Budsjett 2008
4.697.000

Inntekter

Saldert budsjett 2008
4.900.000

Regnskap 2008
4.955.621

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Finansieringsutg.
Brutto utgift

925.000
447.000
13.000
1.385.000

940.000
501.000
114.000
1.555.000

963.263
749.237
186.668
1.899.168

Netto overskudd

3.312.000

3.345.000

3.056.453

Inntekter:
Renteinntektene ble høyere enn budsjettert: kr 36.000,Mva: kr 28.000,Lønnsutgifter:
Pensjonsutgiftene ble større enn budsjettert: kr 17.000,Driftsutgifter:
Mva: Samlet overføring til kommunen på kr 248.000,-.
Finansieringsutgifter:

Mindreforbruk (overskudd 2008) kr 74.000
Generell kommentar: Ingen uforutsette utgifter eller endringer i drift.
1.200. Kirker
Budsjett 2008
322.000

Inntekter

Saldert budsjett 2008
658.000

Regnskap 2008
785.559

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Finansieringsutg.
Brutto utgift

1.359.000
786.000
0
2.145.000

1.340.000
1.049.000
217.000
2.606.000

1.347.182
1.027.562
216,306
2.591.050

Netto
underskudd

1.823.000

1.948.000

1.805.491

Inntekter:
Moms kr 124.000,Driftsutgifter:
Kommunen har bevilget et årlig tilskudd på kr 25.000,- til vedlikeholdsarbeid, Eidsberg kirke.
Disse midlene avsettes for å benyttes i 2009. Sammen med tilsvarende tilskudd for 2009 vil vi få
utført et mer omfattende arbeid.
Generell kommentar:
De store utgiftspostene var oppgradering av automatisk ringeapparat i Eidsberg kirke og bedre
belysning i kor og orgelgallerier i Trømborg og Hærland kirker.
Ellers ingen store endringer.
Det var planlagt rullestolrampe tilknyttet Trømborg kirke. Pga vansker med godkjenning av rampen,
er arbeidene utsatt til 2009.
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1.300 Kirkegårder og kapell
Budsjett 2008
334.000

Inntekter

Saldert budsjett 2008
465.000

Regnskap 2008
547.889

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Finansieringsutg.
Brutto utgift

1.116.000
327.000
0
1.413.000

1.125.000
346.000
64.000
1.535.000

1.108.943
416.396
63.700
1.589.039

Netto
underskudd

1.078.000

1.070.000

1.041.150

Inntekter:
• Mva: Kr 66.000,• Noe høyere inntekter på egenbetaling ved begravelser/festeavgifter
Utgifter:
• Pga vakanse i kirkegårdsarbeidestilling ble lønnsutgiftene redusert
Generell kommentar: Det er blitt montert vannmålere på kirkeanleggene for å skille vannforbruk til
kirkegårdsdrift og bygg. Det er gjort avtale om at vi skal slippe kloakkavgift på vannforbruk tilknyttet
kirkegården. Dette er en engangsutgift som vil redusere framtidige utgifter.
Det er også innkjøpt takstein m.m til nytt tak, Trømborg kapell.

1.4 Annen kirkelig virksomhet
Annen kirkelig virksomhet omfatter: Ungdomsdiakoni, diakoni, menighetsblad, kirkelig undervisning,
kirkemusikk og trosopplæring
Budsjett 2008
1.307.000

Inntekter
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Finansieringsutg.
Brutto utgift
Netto
underskudd

Saldert budsjett 2008
1.414.000

Regnskap 2008
1.515.169

1.134.000
523.000
0
1.657.000

1.148.000
586.000
7.000
1.741.000

1.128.432
596.549
0
1.724.981

350.000

327.000

209.812

Ungdomsdiakoni:
Netto underskudd ble ca kr 40.000 mindre enn budsjettert. Dette skyldes ekstra tilskudd og noe
mindre forbruk. Det foreslås å avsette kr 11.000,- til fond for barne-og ungdomsarbeid da disse
midlene kan knyttes til eksterne tilskudd.
Diakoni:
Diakoniarbeidet utføres av et felles diakoniutvalg for menighetene. Utvalget får tilskudd fra Eidsberg
hjelpelegat og deltagere betaler egenandeler ved turer. Det er tidligere vedtatt at overskudd fra
dette arbeidet overføres til ”deres” disp.fond.

Menighetsbladet:
Kirkekontakten finansieres ved støtteannonser, gaver og salg av plass til Trøste & Bære.

Det var et lite underskudd på kr 1.400,-.
Kirkelig undervisning:
Her ble det en del endringer i løpet av året. Refusjonskrav for en del utgifter i 2007, ble først sendt
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ut i 2008. Det ble derfor større inntekter enn opprinnelig budsjettert.
Kirkemusikk:
Stor aktivitet førte til økte utgifter og økte inntekter. Det var budsjettert med et underskudd på kr
10.000. Det ble kr 13.000,-.
Trosopplæring:
Trosopplæringsprosjektet fikk et overskudd på kr 54.000,-. Dette skyldes i hovedsak høyere
deltagerinnbetalinger og tilskudd enn budsjettert. Vi har et eget fond ang. trosopplæringsprosjektet
og midlene bør overføres til dette.

Fond
Fellesrådet har følgende fond:

Bundne driftsfond
Trømborg
kirkefond
Trosopplæring
Adm.hjelp, prosten

Disposisjonsfond:
42.949 Hærland kirkestue
81.234 Ungdomsdiakoni
12.645 Disp.fond, frie midler
Kirkekontakten
Diakoniutvalget

236.525
366.527
1.333.285
110.164
54.758

De fond som fellesrådet har bygget opp, gir en trygghet i driften i forhold til uforutsette utgifter. I
tillegg kan fellesrådet vedta mindre investeringer uten å søke kommunen om midler.
Forslag til vedtak:
Regnskap 2008 godkjennes
Enstemmig vedtatt.

05/09 Disposisjon av overskudd 2008
Saksfremstilling
Viser til sak 04/2009 der det går fram at fellesrådets regnskap for 2008 ga et overskudd på kr
73.812,-. Det er fellesrådet som vedtar disponering av overskudd.
Overskuddet foreslås ført til disposisjonsfond og øremerket følgende oppgaver:
1. Ungdomsdiakoni: kr 11.074,Netto underskudd ble ca kr 40.000 mindre enn budsjettert. Dette skyldes ekstra tilskudd og
noe mindre forbruk. Det foreslås å avsette kr 11.074,- til fond for barne-og ungdomsarbeid
da disse midlene kan knyttes til eksterne tilskudd
2. Diakoni: kr 8720,Diakoniarbeidet utføres av et felles diakoniutvalg for menighetene. Utvalget får tilskudd fra
Eidsberg hjelpelegat, og deltagere betaler egenandeler ved turer. Det er tidligere vedtatt at
overskudd fra dette arbeidet overføres til ”deres” disp.fond.
3. Trosopplæring: 54.014,Overskuddet skyldes i hovedsak høyere deltagerinnbetalinger og tilskudd enn budsjettert.
Vi har et eget fond ang. trosopplæringsprosjektet og midlene bør overføres til dette.
Forslag til vedtak
Overskudd 2008 overføres til følgende fond:
Ungdomsdiakoni: kr 11.074,Diakoni: kr 8720,Trosopplæring: kr 54.014,Enstemmig vedtatt.
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06/09 Rullestolrampe, Hærland kirke
Saksfremstilling
Sommeren 2008 hadde både Hærland menighetsråd og fellesrådet befaringer ang. rullestolrampe,
Hærland kirke der det ble drøftet forskjellige løsninger. Det legges nå fram et forslag som bygger
på disse drøftingene, men også med noen nye momenter. Se vedlagte tegninger. Tegningene er
utarbeidet etter et møte mellom arkitekt Jan Aasland, kirketjener og kirkeverge i vinter.
I utgangspunktet bør man benytte hovedinngang som adkomst for alle, men i tidligere tider bygde
man ofte en høy og stor trapp ved kirkens hoveddør for å markere at man går inn i en helligdom,
slik også ved Hærland kirke. En rullestolrampe tilknyttet hovedinngangen vil derfor virke
dominerende og som et fremmedelement.
Vi har derfor valgt å se på alternative løsninger. I vedlagte forslag er følgende lagt til grunn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det opparbeides vei fra dagens parkeringsplass fram til port i søndre kirkemur.
Veien skiltes for handicapbrukere.
Framfor porten ligger det en liten fjellknaus. Denne sprenges bort og det opparbeides en
parkeringsplass. Noen trær fjernes.
Fra parkeringsplass opparbeides en vei fram til rullestolrampe som følger kirkevegg fram til
våpenhus.
Rampens ytre fasade utføres i samme materialer som grunnmur
Rullestolrampen vil få en stigning på 1:23
Rampens rekkverk vil få håndlister i 90 cm og 70 cm høyde
Rampen vil ikke bli utsatt for takras pga bredt takutstikk. Evt snøras vil falle på utsiden av
rampen
Det blir et romslig repos ved inngangsdør
Inngangsdør plasseres i våpenhusets sydvegg.

Hærland menighetsråd vil bli forelagt forslaget i forkant av fellesrådets behandling av saken.
Hærland kirke er en listeført kirke. Dvs at Riksantikvaren skal uttale seg før endelig godkjenning gis
av Biskopen i Borg.
Forslag til rullestolrampe vil også sendes til Rådet for funksjonshemmede til uttalelse.
Forslag til vedtak
Eidsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til framlagte forslag.
Enstemmig vedtatt

Sak 07/09 Plan for kirkemusikk i Eidsberg.
Saksfremstilling
Kirkemøtet vedtok i 2008 ”Plan for kirkemusikk” i Den norske kirke. Planen er gjort gjeldende fra
01.01.09.
Planen er retningsgivende for arbeidet med kirkemusikk i menighetene og går inn i en serie planer
og reformer vedtatt av Kirkemøtet.
Hovedformålet med planen er å styrke og sikre det kirkemusikalske livet i de lokale menigheter og
kirkens formidling av tradisjonell og ny kirkemusikk. Dette er en rammeplan som gir menighetene et
verktøy til å utarbeide en lokal kirkemusikkplan. Planen retter seg i første rekke mot dem som har
ansvar for kirkemusikk lokalt, særlig til menighetsråd, fellesråd og ansatte innen kirkemusikk.
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Planen er tilgjengelig på www.kirken.no
Kantor Vidar Hansen skrev følgende om planen i Kirkekontakten 6/08:
Plan for kirkemusikk
Det skjer mye spennende i den norske kirke for tiden! Dokumenter som forslag til nye liturgier og ny
salmebok er ute på høring og skal vedtas og innføres i menighetene om ikke så lenge.
Dette er saker som har fått relativt stor medieomtale, men årets kirkemøte gjorde et viktig vedtak
som byr på store utfordringer for lokalmenighetene rundt om i landet vårt, og som ikke har blitt så
mye omtalt. Den norske Kirke har for første gang fått en plan for kirkemusikk!
Kirkemøtet vedtok planen enstemmig og den blir gjort gjeldende fra 1. januar 2009
Kirkemøtet understreker i vedtaket at planen legger et særskilt ansvar på arbeidsgiver
(fellesrådene) for stillingsstørrelser, prioriteringer og økonomiske ressurser til det kirkemusikalske
arbeidet. Dessuten blir kirkerådet og bispedømmerådene bedt om å arbeide for stillingsressurser for
kirkemusikk på sentralt og regionalt plan, og bidra til fagutvikling av kirkemusikken i sognene.
Planen er viktig fordi nå må kirken få et mer bevisst forhold til det kirkemusikalske arbeidet!
Kirkemøtet havnet ikke i den gamle debatten om stilarter. Og det er viktig!
Planen sier at bredde og kvalitet er overordnet mål for det musikalske arbeidet i menighetene. For
mange kan dette selvsagt tolkes som frihet til å velge den musikken de selv liker best. Slik sett kan
ordet bredde være skummelt, men planen åpner ikke bare for mer samtidstypiske stilarter, men like
mye for gregorianikk og folkemusikk. Vi skal òg forvalte den gamle kirkemusikalske tradisjonen.
Plandokumentet redegjør blant annet det teologiske grunnlaget for kirkemusikken, hvilken plass
musikken har i kirken, musikken i gudstjenesten, korvirksomhet, sangen i hjemmet og skolen, samt
kirken som konsertarena.
Planen gir også føringer for de lokale kirkemusikkplanene som nå skal utarbeides. Det heter at
hovedmålene i de lokale planene kan være at musikken skal invitere til refleksjon om kristen tro,
både ved å styrke og utfordre. Videre heter det at kirkemusikken skal gi relasjonene mellom Gud og
menneske kunstnerlige uttrykk, og at musikken i den lokale menigheten skal ha som mål å styrke
båndene mellom innbyggerne i sognet og deres egen kirke.
Nå begynner arbeidet her i Eidsberg med å utarbeide en slik lokal plan. Det blir en utfordring for
menighetsrådene, fellesrådet og staben å få utarbeidet en plan som skal vær retningsgivende for
det kirkemusikalske arbeidet her i Eidsberg i framtida!

Hver menighet skal altså ha sin egen kirkemusikalske plan. Forslag til plan må utarbeides
av representanter utpekt av menighetsråd og sognets kantor/organist. Den vedtas i
menighetsrådet.
Forslag til organisering:
• Menighetsråd utnevner sine utvalg, - med organist/kantor som medlem (f.eks tre
personer pr utvalg)
• Utvalgene samles til en felles orientering (ansvarlig: Vidar Hansen).
Følgene avklares: Felles mal/oppsett for plan
Tidsplan for å utvikle de lokale planene
Fellestiltak
Medlemmene i utvalgene må ikke være medlemmer av menighetsrådene, men ha interesse for
kirkemusikk.
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Forslag til vedtak
Fellesrådet utfordrer menighetsråd og musikalsk ansvarlige i menighetene til å utarbeide
kirkemusikalske planer der lokale og felles kirkemusikalske tiltak innarbeides.
Enstemmig vedtatt.

08/09 Kirkegårdsutvidelse, Trømborg kirkeanlegg – Utnevning av
plankomité
Saksfremstilling
I forbindelse med Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009 – 2012 skrev vi følgende til kommunen:
Fellesrådet søker kommunen om å avsette kr 500.000,- til utvidelse av Trømborg kirkegård i 2012
og med oppfølging kommende år.
Eidsberg kirkelige fellesråd ber om aksept til oppstart av planleggingsarbeidet for
kirkegårdsutvidelse. Planleggingsutgifter kan dekkes midlertidig av fellesrådet og tilbakebetales fra
kommunalt tilskudd når dette foreligger.
I Eidsberg kommunestyres vedtak i sak 104/08 BUDSJETT 2009 - ØKONOMIPLAN 2009-2012 er
følgende punkt med:
I investeringstiltak 2009-2012, uten finansiering, gis tiltak prosjekt 21 – Utvidelse Trømborg
kirkegård (fellesråd) kr. 500 000,- i 2012, klarsignal for igangsetting av planlegging

Trømborg kirkegård har i dag 860 graver derav 690 som er benyttet, 50 som er festet
(reservert ektefeller/samboere) og 120 ledige. I Trømborg har det de 10 siste årene vært
gjennomsnittelig 14 begravelser i året.
En del av de ledige gravene har en slik plassering at de er lite egnet. De ligger tett inntil
kirkegårdsmur, gjerde, grusgang, trær osv.
Det tar tid å gjennomføre en utvidelse og opparbeide et pent anlegg. All erfaring sier at man bør
starte forholdsvis tidlig med en slik prosess. I utgangspunktet skal det utarbeides reguleringsplan og
kirkegårdsplan. I dette tilfelle foreligger det en reguleringsplan av 12.07.1984 der areal nord for
dagens kirkegård er regulert til kirkegårdsutvidelse. Kommunen eier arealet.
Kirkegårdsplanen skal bestå av tre hovedelementer: Oversiktsdel, teknisk del og beskrivelse.
Oversiktsdelen skal særlig vise beliggenhet i forhold til omgivelser og bestående anlegg.
Den tekniske delen skal vise terrengforandringer, drenering og andre ledninger i bakken, nye
gravfelt, veger, driftsarealer, bygninger, beplantninger, inngjerding, detaljer av gjerde, vannposter
m.m.
Beskrivelsen skal beskrive jorddybder og jordbunnsforhold, dvs jordart og grunnvannsnivå.”
Det er kirkelig fellesråd som er ansvarlig for opparbeidelse av kirkegården. Dette skjer i samarbeid
med kommunen som er ansvarlig for regulering av areal til kirkegårdsgrunn og som koster
opparbeidelsen i henhold til kirkelovens § 15.
Fellesrådet skal nå utnevne en komité som skal arbeide med utvidelsesplanene.
Trømborg menighetsråd foreslår Gaute Opsahl som sin representant i komiteen. I tillegg bør
kirketjener/kirkegårdsarbeider på stedet og kirkeverge delta.
Kommunen bør være representert med en politisk representant. Det er også ønskelig med en
fagperson fra Etat for miljø og teknikk.
En viktig oppgave for komitéen i oppstartsfasen vil være å velge landskapsarkitekt til prosjektet.
Forslag til vedtak
Eidsberg kirkelige fellesråd utnevner Gaute Opsahl, (Trømborg menighet),
kirketjener/kirkegårdsarbeider Kai Nikolaisen og kirkevergen til komité for kirkegårdsutvidelse i
Trømborg. Kirkevergen er komitéens sekretær.
I tillegg oppfordres Eidsberg kommune til å utnevne en politisk representant og en fagperson fra
Etat for miljø og teknikk til komitéen.
Enstemmig vedtatt.
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09/09 Arbeidsbeskrivelser for kirketjener/kirkegårdsarbeider og
renholder/assistent
Saksfremstilling
Høsten 1996 ble det utarbeidet stillingsbeskrivelse og arbeidsbeskrivelse til alle yrkesgruppene. I
2006 ble stillingsbeskrivelsene revidert.
Ved nyansettelser fra 01.04.09 og litt omorganisering av arbeidsoppgaver er det nå naturlig å ta
en gjennomgang av arbeidsbeskrivelsene for kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og
renholder/assistent. Arbeidsbeskrivelsene er mer detaljert i forhold til arbeidsoppgavene enn
stillingsbeskrivelsene.
Det ble først utarbeidet et forslag til arbeidsbeskrivelse som ble sendt til
kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, rådsledere, leder av administrasjonsutvalg og sokneprester til
uttalelse.
Kirketjenerere/kirkegårdsarbeidere og kirkeverge har hatt et møte der forslaget ble gjennomgått og
mindre endringer foretatt. Rådsledere og sokneprester har ikke kommet med forslag til endringer.
Vedlegg: Arbeidsbeskrivelser
I forslaget er det lagt inn endring i forhold til ringetid ved vanlige gudstjenester. Det foreslås kl.
10.00 isteden for kl. 09.30. Dette er tidligere gjennomført i Eidsberg menighet. Det legges opp til at
ordningen vil gjelde hele fellesrådsområdet.
Forslag til vedtak
Arbeidsbeskrivelser for kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og renholder/assistent godkjennes.
Enstemmig vedtatt

Sak 10/09 Ansettelser. Til orientering.

B-sak

Saksfremstilling
Administrasjonsutvalget fikk myndighet til å ansette kirketjener/kirkegårdsarbeider ved Eidsberg
kirkeanlegg og evt. renholder/assistent dersom forholdene la seg til rette for det.
Nedenfor følger referat fra administrasjonsutvalgets møter.
Tormod Kopperud ble innstilt som nr 1 til kirketjener/kirkegårdsarbeiderstillingen.Han har takket ja
til stillingen og starter opp 01.04.09.
Cãte Wang har også takket ja til stillingen som renholder/assistent.
Møtereferat fra møte i administrasjonsutvalget 13.11. og 17.12.2008 ble fremlagt
Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt

11/09 Ansettelse av kirketjener, Mysen kirke
Saksfremstilling
Knut Heidelberg har sagt opp sin stilling som kirketjener ved Mysen kirke. Det er en stilling på
5 %. Heidelberg har arbeidet en del utover dette, da han har tatt en del tjenester ved
sykdom/vakanse i kirketjenerstillingen tilknyttet Eidsberg kirke.
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Stillingen har vært lyst ut i Kirkekontakten og på hjemmesiden, men det ble ingen respons.
Kirkevergen har vært i kontakt med et par ungdommer som kunne være aktuelle for en slik
oppgave, men det har forelølpig ikke lykkes å finne en aktuell kandidat.
Vedtak:
Ansettelse av kirketjener i 5 % stilling ved Mysen kirke delegeres til leder av administrasjonsutvalg,
tillitsvalgt og kirkeverge
Enstemmig vedtatt.

12/09 Evt.
Erfaringer rundt nominasjonsprosess, menighetsrådvalg ble drøftet.

Møtet ble hevet kl. 21.00.

Mysen 03.04.2009

Jens Erik Undrum
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