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Utvalgssaksnr.: Sak 10/12 Årsregnskap 2011 – Eidsberg kirkelige
fellesråd
Saksfremstilling
Regnskap 2011 er ført av regnskapsavdelingen i Eidsberg kommune. Regnskapet er revidert
av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Se vedlegg.
Regnskap viser et overskudd på kr 193.225,41,-. dvs at vi har et ”forbruk” tilnærmet 98,5 %
av inntektene.
Det er fellesrådet som vedtar disponering av overskuddet.
Driftsregnskap
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
kapittel. Samlet blir ”merverdi-inntekten” overført til kommunen da kommunen får sitt statlige
tilskudd redusert i henhold til størrelsen på vår ”merverdi-inntekt”.
Dette fører til økte inntekter i alle kapitlene.
Nedenfor er det tabeller med kolonner for Budsjett 2011 (grunnlaget for budsjettsøknad til
kommunen), Saldering 2011 og Regnskap pr 31.12.2011.

I forbindelse med tabellene blir det gitt korte forklaringer på endringer fra saldert budsjett til
regnskap. Endringer fra opprinnelig budsjett til saldert budsjett ble gitt i sak 20/11.
Beløp er oppgitt i hele tusen
Kirkelig administrasjon
Inntekter
Lønnsutgifter
Driftsutgifter/Finansieringutg.
Samlet

Budsjett 2011
5.313

Saldering 2011
5.567
1.075
545
1.620 5.567

5.313

Regnskap 2011
5.772
1.075
561
1.636 5.772

1.073
1.242
2.315

Endringer i forhold til saldering 2011:
Inntekter: Overskudd fra 2010 er ført inn som inntekt: kr 161.000.
Inntektsført mva: kr 30.000.
Økt statlig tilskudd til administrativ hjelp, prosten: kr 10.000.
Utgifter: Regnskapsmessig overskudd: kr 193.225,- .Utgiftsført for å gi balanse i regnskapet
Samlet mva overført til kommunen: kr 348.000.
Avsetning til disposisjonsfond: kr 157.000 (andel av overskudd 2011).
Kirker
Inntekter

Budsjett 2011
425

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet
425
Endringer i forhold til saldering 2011:
Inntekter: Inntektsført mva: kr 158.000.
Motpost avskrivninger: kr 125.000.

Saldering 2011
338

1.560
1.042
2.602 338

Regnskap 2011
616
1.503
1.165
2.668 616

1.486
1.247
2.733

Utgifter: Avskrivninger av anlegg: kr 125.000. Avskrivningene er ikke lagt inn i budsjettet.
Dette blir ført ved regnskapsavslutning.

Kapell og kirkegårder
Inntekter

Budsjett 2011
735

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet
735
Endringer i forhold til saldering 2011:
Inntekter: Inntektsført mva: kr 162.000.
Motpost avskrivninger: kr 34.000.

Saldering 2011
779

1.585
360
1.945 779

Regnskap 2011
959
1.516
519
2.035 959

Lavere sykelønnsrefusjoner og ”Tidsubestemt” lønnsrefusjon fra staten enn
budsjettert:kr 53.000.
Utgifter: Avskrivninger av anlegg: kr 34.000.

1.512
472
1.984

På slutten av året var vi forsiktige med innkjøp og vedlikehold pga usikkerhet ang. en stor
traktorreparasjon. Det ble ingen reparasjon, men investring i en forholdsvis ny traktor som
utgiftsføres i 2012.
Trosopplæring/
ungdomsdiakoni
Inntekter

Budsjett 2011

Saldering 2011

Regnskap 2011

1.416

1.583

1.562

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet

1.416

1.316
391
1.707 1.583

1.254
620
1.874 1.562

Diakoni
Inntekter

Budsjett 2011
20

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet

20

Menighetsblad
Inntekter

Budsjett 2011
160

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet

160

Kirkemusikk
Inntekter

Budsjett 2011
40

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet

Kirkevalg
Inntekter

40

Budsjett 2011

Saldering 2011
19

20
20 19

15
15 17

8
47
55 6

160
160 157

159
159

Regnskap 2011
7
17
19
36 7

Saldering 2011
93

93

23
23

Regnskap 2011
157

Saldering 2011
6

Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Samlet

Regnskap 2011
17

Saldering 2011
140

160
160 140

1.246
614
1.860

7
19
26

Regnskap 2011
80

93

71

93 80

71

Investeringsregnskap 2011
Det ble foretatt følgende investeringer:
Kirkelig administrasjon:
1. Eiertilskudd KLP: kr 13.133.
Finansiert med overføring fra driftsbudsjett 2011.
2. Utvidelse, Trømborg kirkegård: kr 20.000.
Udekket investering i 2010. Finansert ved ubundet fond.
Kirker:
1. Automatisk ringeapparat, Hærland kirke: Kr 231.464.
Finansiert ved kommunalt tilskudd.
Kapell og kirkegårder:
1. Kirkegårdsutvidelse, Trømborg: kr 219.452.
Finansiert ved ubundet fond.
2. Rullestolrampe, Mysen kapell: kr 215.331,Finansiert ved ubundet fond.

Forslag til vedtak:
Eidsberg kirkelige fellesråd godkjenner regnskap 2011.
Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: 11/12 Årsmelding 2011 – Eidsberg kirkelige
fellesråd
Saksfremstilling
Vedlagt følger årsmelding 2011 for Eidsberg kirkelige fellesråd.
Se vedlegg.
Forslag til vedtak
Årsmelding 2011 godkjennes.
Enstemmig vedtatt

Utvalgssaksnr.: 12/12 Disposisjon av overskudd 2011.
Saksfremstilling
Viser til sak 10/12 Årsregnskap 2011 der det vises at fellesrådets regnskap gir et overskudd på kr
193.255. Det er fellesrådet som vedtar disponering av overskuddet.

På slutten av året var vi forsiktige med innkjøp og vedlikehold pga usikkerhet ang. en stor
traktorreparasjon. Det ble ingen reparasjon, men investring i en forholdsvis ny traktor som
utgiftsføres i 2012.
Det foreslås derfor at overskuddet settes på disposisjonsfond og benyttes ved investeringsbudsjett
2012 til delfinansiering av traktorkjøp.

Forslag til vedtak
Overskudd 2011 (kr 193.225,41)overføres til disposisjonsfond og avsettes til delfinansiering av
traktor.
Enstemmig vedtatt

Utvalgssaksnr.: Sak 13/12 Økonomirapport pr 01.06.2012
Saksfremstilling
Det legges fram regnskapstall for perioden 01.01 – 01.06.2012. Dette er ikke en fullstendig
regnskapsoversikt, men den gir et innblikk i hvordan vi ligger an i forhold til budsjett.
Tabellene nedenfor har kolonnene: Budsjett 2012, Forventet forbruk: inntekter, drift og
finansieringsutgifter etter 5 mnd og 5/11 av lønnsutgiftene, Regnskap: pr 01.06.12 og Beregnet
resultat: forventet regnskap ved årets avslutning.
Lønnsforhandlingene vil ha virkning fra 01.05.2012, men forhandlingene er ikke sluttført for kirkelig
sektor. Lønnsutgiftene er derfor noe lavere enn budsjettert.

1.100 Kirkelig administrasjon

Inntekter
Lønn
Drift/finans.utg.
Samlet

Budsjett 2012

Beregnet resultat

5.464

5.464

5.464

Forventet inntekt/
Regnskap
forbruk
2.277
2.661
1.125
512
573
239
1.698 2.277
751 2.661

492
124
616 5.464

1.125
573
1.698

Inntekter:
• Vi har fått tilskudd fra kommunen for 6 måneder (inkl. tilskudd, ungdomsdiakoni)
• Andel av refusjon lønn, prostesekretær (kr 75.000,- av budsjettert kr 95.000,-)
Drift:
• Regnskapstallene er lave i forhold til forventet forbruk. Dette skyldes at en stor
enkeltutbetaling – utgifter for kommunale tjenesteyting - ikke er overført. Det utgjør kr
93.000,-. Dvs. ca kr 24.400 pr mnd.

1.200 Kirker
Budsjett 2012
Inntekter
Lønn
Drift/finans.utg
Samlet

344

344

Forventet inntekt/
Regnskap
forbruk
143
12
1.580
718
970
404
2.550 143
1.122 12

Beregnet resultat
344
693
389
1.082 344

1.580
970
2.550

Inntekter:
Hovedinntektene (bruk av fondsmidler til Eidsberg kirke og kommunalt tilskudd, orgellån) er
foreløpig ikke ført.
Det er stor usikkerhet om vi kan få utført arbeidet ved Eidsberg kirke da Riksantikvaren er
vanskelig å få på banen.
Drift:
• Strømutgifter for 2012 ser ut til å bli betydelig lavere enn budsjettert,- ca kr 60.000,-.
• Vi fikk en stor utgift i forbindelse med rep. av spir, Hærland kirke,- ca kr 48.000,-.

1.300 Kapell og kirkegårder
Budsjett 2012
Inntekter
Lønn
Drift/finans.utg
Samlet

781

385

Forventet inntekt/ Regnskap
forbruk
325
198
1.687
769
360
150
2.047 325
919 180

Beregnet resultat
781
698
135
385

1.687
360
2.047

Inntekter:
Inntektene er lavere enn budsjettert da det ikke er sendt ut regning for festeavgifter i 2012 - 2022.
Det gjøres om sommeren. Festeavgift er er stor inntektspost.
Drift:
Ingen store endringer.

1.400 Annen kirkelig virksomhet
Kapitlet gjelder Trosopplæring/ungdomsdiakoni, diakoni, menighetsblad og kirkemusikk.
Trosopplæring/ungdomsdiakoni:
Budsjett 2012
Inntekter
Lønn
Drift/finans.utg
Samlet

1.370

1.370

Forventet inntekt/
Regnskap
forbruk
571
652
1.281
582
368
153
1.649 571
735 652

Beregnet resultat

553
225

Her blir det store endringer i løpet av året. Vi må mest sannsynlig dele kapitlet opp i to eller
tre deler, - pga endrede forutsetninger i forhold til trosopplæringen. Dette må vi komme
tilbake til ved en budsjettsaldering.
Vi har hatt en del sykemeldinger som har gitt sykelønnsrefusjoner på kr 120.000,-.

For de øvrige aktivitetene (menighetsblad, diakoni og konserter) er det kun mindre
justeringer.
Investeringer:
•
•

Tak, Hærland kirkestue. Rep av taket er utført. Fellesrådet har utbetalt sin andel på
kr 236.500,- (Tilsvarende disp. konto til formålet)
”Ny” traktor er kjøpt inn. Kostnad: kr 300.000,-.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oppsummering:
Med unntak av spir-/takreparasjonen på Hærland kirke, er det ikke noen store overraskelser
så langt i år. Vi ligger innenfor budsjettrammene.
Forslag til vedtak
Framlagte økonomirapport tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt

Utvalgssaksnr.: Sak 14/12 Rullestolrampe – Hærland kirke.
Saksfremstilling
Viser til sak 0/12 der fellesrådet behandlet sak om stein til rullestolrampe ved Hærland kirke.
Under behandling av saken kom det fram forslag om å flytte rampen fra våpenhusets sydside til
nordsiden. Forslaget ble deretter fremmet for Hærland menighetsråd i sak 13/12: Rullestolrampe
ved kirken.
I møtereferatet fra Hærland menighetsråd står det følgende:
Etter befaring og diskusjon har vi kommet fram til fram til ny løsning for rullestolrampe ved kirken.
Vedtak: Hærland menighetsråd ønsker at den planlagte rullestolrampa ved kirken bygges på
nordsiden.
Begrunnelse:
- Terrenget er her litt høyere enn på sydsiden, slik at selve rampa ikke blir så stor.
- En rullestolbruker vil lettere kunne slutte seg til et begravelsesfølge når rampa er på nordsiden
- Et riktig utført arbeide med dertil egnet beplantning vil gjøre anlegget pent.
- På nordsiden er uteplass/gangvei opparbeidet.
- Menighetsrådet foreslår varmekabler i rampa for å holde den isfri.
Kirkevergen var i kontakt med saksbehandler hos Riksantikvaren for å høre om det er realistisk å
gjennomføre dette. Man er usikre på en slik løsning da rampen blir mer eksponert på nordsiden.
De mener at ”fellesrådet må ta stilling til om sakens forhold er endret såpass at det er grunnlag for
å søke på nytt. Dersom dette vurderes å være tilfelle må denne argumentasjonen vedlegges
søknad til biskop.”
Jan Aasland har tegnet et nytt forslag med helningsgrad 1:12. Se vedlegg.
Det vil også bli lagt fram forslag til rekkeverk.

Forslag til vedtak
Eidsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til Hærland menighetsråds forslag til plassering av
rullestolrampe. Det søkes derfor biskopen om flytting av rullestolrampe fra syd til nord for
våpenhus.
Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: Sak 15/12 Søknad om stillingsreduksjon. B- sak
Saksfremstilling
Bendik Eide er ansatt i 40 % stilling som organist. Han spiller ved gudstjenester i Mysen og
Hærland kirker. I tillegg har han hatt tjeneste ved mange vielser, andakt på Edwin Ruud og
begravelser på torsdager. Eide har også spilt ved småbarn- og knøttesangsamlinger
(trosopplæringsaktivteter).
Bendik Eide ønsker å begrense tjenesten til helgearbeid. Eide bor i Oslo. Det blir derfor mye
reising i forhold til utført arbeid.
Dette vil i praksis bety at hovedorganist spiller ved alle begravelser og andakter (E. Ruuds
hosptial). Alt administrativt arbeid i forbindelse med organisttjenesten legges til
hovedorganist.
Det har vært noe reduksjon på organisttjenesten den siste tiden. Spilling ved andakter på
Velferdssenteret (annenhver uke) og Fossum bofellesskap (1 gang i mnd) har fallt ut.
Hovedorganist og kirkeverge vil sammen legge en arbeidsplan for hovedorganist.
Det kan være aktuelt å bruke noe av de innsparte lønnsmidlene til å ”kjøpe” pianisttjenester
til trosopplæringsaktiviteter.
Bendik Eide er en dyktig organist som vi gjerne vil beholde. Erfaringsmessig er det meget
vanskelig å skaffe vel-kvalifiserte organister til en liten stilling. Kirkevergen finner det derfor
fornuftig å imøtekomme søknaden.
Administrasjonsutvalget behandlet søknaden i sitt møte 11.06.2011.
Forslag til vedtak fra adm.utvalg til fellesråd:
Søknaden innvilges.
Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: Sak 16/12 Søknad om dispensasjon fra medlemskap
i Den norske kirke - organiststilling i Trømborg. B- sak.
Saksfremstilling
Organiststillingen med Trømborg kirke som hovedarbeidssted, ble annonsert i Indre
Smaalenenes Avis og på fellesrådets hjemmeside. I tillegg kom det en ”påminner” i
menghetsbladet. Utlysning utover lokalmiljø har liten hensikt for en stilling i denne størrelse.
Det kom ingen søknader på stillingen, men i etterkant har vi vært i samtaler med Ranveig
Stensrud Bakke. Bakke er utdannet organist. Under utdannelsen var orgelet i Trømborg
kirke ett av hennes øvingsinstrument. Hun har vært organist i Rakkestad og Marker. Nå er
hun lærer ved Eidsberg ungdomsskole. Bakke er motivert for organisttjeneste igjen.
I utgangspunket kreves det medlemskap i Den norske kirke for fellesrådets stillinger. Bakke
er pinsevenn.
Vi må derfor søke bispedømmet om dispensasjon fra denne regelen.
Trømborg menighetsråd vil også få mulighet til å uttale seg i forkant av fellesrådsmøtet
Administrasjonsutvalget behandlet saken i sitt møte 11.06.12.
Forslag til vedtak fra adm.utvalg til fellesråd:
Eidsberg kirkelige fellesråd søker bispedømmet om dispensasjon fra regelen om
medlemskap i Den norske kirke for Ranveig Stensrud Bakke ang organiststilling på 15 %.
Med en evt. godkjenning tilbys Bakke stillingen.
Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: 17/12 Ansettelsesforhold – trosopplæring. B-sak.
Saksfremstilling:

Bakgrunn – trosopplæringsreform
Stortinget vedtok i 2003 at alle tros- og livssynssamfunn skal ha ansvar for opplæring i egen
tro. Bakgrunnen for reformen var endringer i skolens KRL-fag. Kirken kan ikke lenger se på
kristendomsundervisningen i skolen som en del av sin opplæring for de døpte.
Den norske kirke startet derfor i 2004 et femårig forsøks - og utviklingsprosjekt hvor den
lokale menighet kunne søke om å bli med. Menighetene i Eidsberg utarbeidet en felles plan
og ble valgt til prosjektmenigheter i perioden 2005 – 2008.
I perioden 2009 -2011 har vi vært i en mellomfase der vi har fått tildelt midler i henhold til
opprinnelig søknad, men hvor vi har stått noe friere i benyttelse av dem.

Nå er vi kommet til gjennomføringsfasen. Innføringen av reformen skjer gradvis og med
utgangspunkt i prostiene. Fra og med 01.01.2012 er alle menighetene i Østre Borgesyssel
prosti innlemmet i reformen.

Nye økonomiske rammer - trosopplæringsreform
Det økonomiske grunnlaget for videre trosopplæring blir betydelig redusert for vår del. Det vil
få betydning for aktivitetsnivået, ansettelsesforhold og menighetenes engasjement.
Det statlige tilskuddet utgjør kr 320,- pr barn pr år (01.01.1994 – 31.12.2011)
Alle døpte og tilhørige medlemmer i 2011 + alle døpte de øvrige årene (Tilhørige
medlemmer er barn der en eller begge av foreldrene er medlem i DNK, men barnet er ikke
døpt)
Tilskudd pr menighet:
Mysen. menighet: 805 barn (47 %)
Eidsberg menighet: 417 barn (24,5 %)
Trømborg menighet: 276 barn (16 %)
Hærland menighet: 210 barn (12,5 %)
Samlet

kr
kr
kr
kr
kr

257.600
133.440
88.320
67.200
546.560

For menighetene i Eidsberg får dette følgende økonomiske konsekvenser
Tilskudd 2011: 893.000
Tilskudd 2012: 730.000
1. halvår: Vi beholder tilskuddsbeløp fra 2011+ 2,2% :kr 457.000
2. halvår: Tilskuddet utfra nytt beregningsgrunnlag: kr 273.000
Tilskudd 2013: 546.600 – ingen indeksregulering
Tilskudd 2014: Tilskudd 2013 vil indeksreguleres, dersom bevilgningene fra staten gir rom for
det.
Fellesrådets økonomi – Økonomiutredning 2011
Med bakgrunn i fellesrådets trange økonomi ble det i 2011 utarbeidet en økonomirapport der
diverse innsparingstiltak og nye inntektssider ble vurdert. Rapporten tar utgangspunkt i
budsjett 2011. Se vedlegg.
Rapporten viser at man tok en grundig vurdering av fellesrådets økonomi, og fremmet en del
forslag til innsparinger/ inntektsøkninger.
Ved en nedbemanning er vi pålagt å vurdere hele fellesrådets aktivitet. Det er ingen
endringer i fellesrådets økonomi siden ovennevnte utredning. Den er derfor å anse som
grunnlag for videre arbeid.
Fellesrådets bemanning
Fellesrådet har følgende bemanning:
”Driftsavdeling”
3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere i 100 stilling
1 kirketjener/kirkegårdsarbeider i 80 % stilling, - arbeider nå i 50 % etter eget ønske - også til
hjelp
for å få fellesrådets budsjett i balanse.
1 renholder/assistent i 100 % stilling - 67 % av hennes lønn refunderes av NAV + 10 % av
kommunen (selger tjeneste til kommunen)

1 kirketjener i 5 % - noe helgetjeneste.
Blant denne arbeidsgruppen er det allerede foretatt en reduksjon i forhold til kirketjener/
kirkegårdsarbeider i Eidsberg, – 30 %. Stillingsreduksjon er mulig pga den gode jobben
renholder/assistent utfører.
Kirkemusikk
1 kantor – 100 % stilling
2 organister i henholdsvis 40 % (evt. 30 %) og 15 % stillinger.
Vi er avhengig av 3 organister i forhold til gudstjenesteforordningen vår. Organistene skal
også ha en frihelg i mnd.
Den ledige stillingen har kun tjeneste ved kirkelige handlinger. Det er derfor ikke mulig å
overføre noe tid fra denne tjenesten til trosopplæringsarbeidet.
Ved framtidig utlysning av 100 % vil det legges til rette for at trosopplæringsarbeid
(babysang, småbarnssang osv) kan bli en naturlig del av stillingen.
Barn- og ungdomsarbeid
1 ungdomsdiakon – 100 %. Arbeider nå i 60 % pga omsorgspermisjon.
Resterende lønnsmidler er foreløpig "inndratt" for å få fellesrådets budsjett i balanse.
2 menighetspedagoger – 100 og 30 % stillinger
1 ungdomsarbeider - 10 %
Administrasjon
1 sekretær i 85 %. 20 % av lønnsutgiftene refunderes av bispedømmet som administrativ
hjelp,
prosten
1 kirkeverge – 100 %
Det arbeides langt utover normal arbeidstid.
Hva kan vi forvente i forhold til kommunen?
Trosopplæringssreformen er igangsatt med statlige midler. Formålet ligger utenfor det som
kommunen er forpliktet til i forhold kirkelovens § 15 Kommunens økonomiske ansvar.
§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig
leder av kirkelig fellesråd,
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og
kontorhold,
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig
tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.
Vi kan ikke forvente at kommunen skal gå inn å dekke utgifter som staten har lagt opp til.
Oppsummering
Fellesrådet har allerede innarbeidet innsparingstiltak og inntektsøkninger etter en grundig
gjennomgang av rådets økonomi i 2011. Mange tiltak er allerede på sparebluss.
Staten har vært igangsetter og gitt midler til trosopplæring. Vi har, i flere år, vært klar over at
tilskuddet har vært for høyt i forhold til forventet tilskudd da reformen blir innført fast.
Det ble imidlertid presisert ved oppstart av prosjektet at alle skulle ansattes fast. Det har vi
forholdt oss til. Det har blitt ført samtaler med de ansatte som vil få reduksjoner samt
tillitsvalgt Kai Nikolaisen.
Det er sendt ut varsel om oppsigelse/stillingsreduksjon 15.05.2012 og oppsigelse av
arbeidsforhold 31.05.2011:
Elisabeth Riiser Dankel: 30 %. Dvs at hennes arbeidsforhold avsluttes.
Anita Lislegaard: 30 %. Dvs at hennes stilling reduseres fra 100 % til 70 %.
De ansatte er gjort oppmerksom på at oppsigelsene/stillingsreduksjon er et administrativt
fattet vedtak. Det er fellesrådet som har ansettelses- og oppsigelsesmyndighet.
Johannes Martin Eriksen fortsetter som ungdomsarbeider. Hans lønn finansieres foreløpig
ved frigitte midler pga omsorgspermisjon for ungdomsdiakon.
Videre framdrift.
Kirkevergene i Indre Østfold har diskutert ”salg” av trosopplæringstjenester over
fellesrådsområdene. Marker kirkelige fellesråd ønsker å inngå en avtale med oss om en 20
% stilling fram til 01.06.2014. Det er Anita Lislegaard som er aktuell for denne stillingen.
Menighetsrådene er pålagt å utarbeide en trosopplærlingsplan som skal foreligge
01.06.2014. Det er utnevnt et utvalg som skal legge fram forslag til plan. Dette er et ganske
omfattende arbeid som trenger en sekretær.
Elisabeth Riiser Dankel har vært mentor for to trosopplæringsmenigheter og har meget god
kjennskap til dette planarbeidet. Det foreslås derfor at hun tilbys en 10 % stilling inntil planen
foreligger. Lønnen ( ca 100.000 for hele perioden) finansieres via trosopplæringsmidler (kr
271.000) som er satt på disposisjonsfond.
Saken ble behandlet i administrasjonsutvalget i møte 11.06.2012.
Forslag til vedtak fra adm.utvalg til fellesråd:
Pga redusert statlig tilskudd til trosopplæring i menighetene, må ansettelsesforhold/aktiviteter
tilpasses de nye økonomiske rammer.
Anita Lislegaards stilling reduseres fra 100% til 90%.
Stillingens finansiering:
Marker kirkelige fellesråd: 20 % (fram til 01.06.2014.)
Eidsberg kirkelige fellesråd: 70%
Elisabeth Riiser Dankel sies opp som trosopplæringsmedarbeider, men tilbys en 10 % stilling
som sekretær for trosopplæringsutvalget fram til plan for trosopplæring foreligger ,- senest

01.06.2014.
Stillingen finansieres via disposisjonsfond, trosopplæring.
Johannes Martin Eriksen fortsetter som ungdomsarbeider. Hans lønn finansieres foreløpig
ved frigitte midler pga omsorgspermisjon for ungdomsdiakon.
Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: 18/12 Konstituering av administrasjonsutvalg
Saksfremstilling
Viser til sakene 17/11 og 04/12 ang. valg av administrasjonsutvalg.
Administrasjonsutvalget består av 5 medlemmer, 3 medlemmer valgt av fellesrådet og 2
medlemmer utpekt etter forholdstallsprinsippet av arbeidstakerorganisasjonene. Fellesrådet
velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene.
Jan Solberg, Torill Hauger og Stein Eriksen er valgt til medlemmer av
administrasjonsutvalget. Leder og nestleder må velges blant disse.
Valgt:
Leder: Stein Eriksen – valgt ved akklamasjon
Nestleder: Jan Solberg – valgt ved akklamasjon.

Evt.
- Kirkekontakten
- Befaringsmøte 21.08. kl. 18.00. Vi møter ved Eidsberg kirke.
Mysen, 22.06.2012

Jens Erik Undrum

