Den Norske Kirke

Kirkelig Fellesnemd
(Askim, Eidsberg, Hobøl,
Spydeberg og Trøgstad)
REFERAT FRA MØTE I KIRKELIG FELLESNEMD
Tid: Mandag 4. desember 2017 kl. 17.00.
Sted: Mysen Menighetshus Betania, Storgaten 17, 1850 Mysen. (ved siden av Eidsberg
bibliotek og Festiviteten kulturhus).
Tilstede: Gunnar Aandstad (AFR), Odd Kenneth Sydengen (AFR), Bjørn Solberg (EFR), Jan
Solberg (EFR), Asbjørn Moen (HFR), Truls Magne Melvær (HFR), Marita S. Bjerke (SFR),
Tormod Lund (SFR), Terje Østby (TFR) Vidar Sørby (TFR), Hilde Borger (Kommunal
Fellesnemnd), prost Elisabet Yrwing Guthus og Anne-Grethe Larsen.
Sak 08 /17

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 09 /17

Orienteringssaker
a) Møte med Bjørn Sjøvold. Leder av kirkelig fellesnemnd og prosjektleder
hadde et møte med kommunal prosjektleder Bjørn Sjøvold 23.11. Noe av
det vi fikk tatt opp var frister for å levere inn forslag til budsjett og at det
må sendes en søknad om å få overført det som gjenstår av inneværende års
bevilgning.
b) Møte med Biskopen. Biskopen var på visitas i Spydeberg i uke 47, og i
den forbindelsen ønsket biskopen å møte prosjektleder for kommunal
fellesnemnd, leder og prosjektleder i kirkelig fellesnemnd for å få en
orientering om hvordan arbeidet med sammenslåing går.
c) Arbeidsavtale med prosjektleder. Forslag til arbeidsavtale er utarbeidet,
men ikke skrevet under enda.

Sak 10 /17

Budsjett 2018 og 2019
Forslag til budsjett ligger vedlagt. Noen justeringer er gjort, og det vil bli gitt
informasjon om dette i møte.
Vedtak: Budsjettforslaget godkjennes med de endringer som er gjort fra
opprinnelig budsjett.
Tillitsvalgte får fri m/lønn for å delta på møter i arbeidstiden. Det ble vedtatt at
medlemmer i fellesnemnda skal ha kjøregodtgjørelse for møtene i
fellesnemnda. Dette krevde at postene «kulturbygging» og «annet» ble redusert
slik at budsjettet var innenfor tildelt ramme.

Sak 11/17

Prosjektplan/fremdriftsplan
Det foreligger et utkast til en prosjektplan. Prosjektleder vil frem til neste møte,
i slutten av januar jobbe frem et endelig forslag til en prosjektplan.
Vedtak: Prosjektleder arbeider videre med planen etter innspill som kommer
frem i møte, og ta de med i videre arbeid.

Sak 12 /17

Søknad om OVF midler
Borg bispedømmeråd har fattet vedtak om at man ønsker å prioritere tiltak som
forsterker Den norske kirke i Borgs strategiske mål for 2015-2020. Et av

målene for denne perioden er: «Den norske kirke er synlig i samfunnet,
oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv». Søknadsfristen er 1.
januar 2018. Fellesnemda diskuterer på møte hva er det de kan søke om som
kan gjøre våre kirker mer synlig.
Vedtak: Kirkelig fellesnemnd søker om OVF midler for å kunne gjøre kirken
mer synlig. Prosjektleder spør Øivind Woie om bistand til denne søknaden. Det
er viktig med kommunikasjon og informasjon ut til våre medlemmer og
innbyggere.
Sak 13 /17

Arbeidsgrupper
Det er mye som må sees på i den prosessen som vi skal starte opp med nå.
Dette kan gjøres ved å sette ned arbeidsgrupper/temagrupper innen IKT,
gravferd, kirkebygg/eiendom, drift av barnehage, menighet, personal, avtaler
med kommunen. Sammensetning av disse gruppene kan være ansatte og
politikere. De må ha et mandat for sitt arbeid.
Det er viktig at kirkelig fellesnemd kan drøfte dette på møte og komme med
innspill slik at disse gruppene kan etableres etter hvert utover på nyåret.
Vedtak: Prosjektleder får fullmakt til å oppnevne nødvendige arbeidsgrupper.
Hver gruppa utarbeider sitt mandat. Fellesnemnda holdes orientert om mandat
og om arbeidet i gruppene.

Sak 14/17

Eventuelt

Mysen 08.12.2017

Bjørn Solberg
Leder

Anne-Grethe Larsen
Prosjektleder

