
   
    
               
               PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
 
Møtedato:  
 

16. april 2013 
 
 

Sted:  
 

Møterommet på kirkekontoret 
 
 

Varighet:  
 

kl. 1500-1800 
 
 

Faste medlemmer til stede: 
 
 
 
 
 
 

Per Harald Svendsen (RMR) 
Pål Morten Lia (RMR) 
Erna Hogrenning (EMR) 
Laila Torp (EMR) 
Leif Birger Magnussen (RK) 
Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.) 
 
 

Forfall: 
 
 

 
 

Vararepresentanter til stede: 
 
 

 

Forfall: 
 

 
 
 

Andre:  
 
 

Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær) 
 

Møteleder:  
 
 

Per Harald Svendsen (rådets valgte leder) 
 

Saker: 
 

Fra 13/2013 til 19/2013 
 
 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. 
Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent. 
Eventuelt: Leif Birger Magnussen - Den norske folkekirke. 
  
Vedlagt følger: 
 
JV. 



 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
KIRKEPOLITISKE SAKER: 
 
S-13/2013 Godkjenning av protokollen fra møte 19. mars 2013  
S-14/2013 Årlig lønnsvurdering – daglig leder/kirkeverge 
S-15/2013 Årsregnskapet for 2012 
S-16/2013 Strategiplan 2011-2014 (justert/ajourført) 
S-17/2013 Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31. mars 
S-18/2013 
S-19/2013 

Høring for NOU 2013/1: Det livssynsåpne samfunn  
Orienteringssaker 
 

Eventuelt  
 

 
 
 
 
 
 
 
Liste over vedlegg 
 
 
Sak 17/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31. mars  
 
Vedlegg: Nøkkeltallsrapport med regnskapstall pr. 31/3 

 
 
 
Sak 18/2013: Høring for NOU 2013/1 Det livssynsåpne samfunn  
 
Vedlegg: Utdrag fra NOU 2013/1 Det livssynsåpne samfunn, kapittel 1, Sammendrag og 
hovedsynspunkter. 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 13/2013: Godkjenning av protokollen fra  

møte 19. mars 2013 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 16. april 2013 13/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 5. april 2013.. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Feil som må rettes opp i protokollen: Erna Hogrenning var ikke tilstede på møtet. 
 
VEDTAK 

 
Protokollen ble godkjent. 

 
 
 
 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 14/2013: Årlig lønnsvurdering – daglig leder/kirkeverge 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 12. februar 2013 6/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 16. april 2013 14/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til vedtak under sak 6/2013.  
 
Det er inngått avtale om å komme sammen 12. april for å samtale om lønnsjustering for 
kirkevergen i 2013.  
 
Av naturlige årsaker presenteres ikke denne saken fullt ut av kirkevergen. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Fellesrådets valgte leder og valgt leder for KADM-utvalget møtte kirkevergen til 
lønnsforhandlinger 12. april klokken 1430. 
 
Fellesrådets valgte leder refererte det tallmessige «bakteppet» for vurderingene som er gjort: 
- gjennomsnittlig lønnsøkning lokalt i 2012: 6,8 % (kirkevergen ikke medregnet) 
- kostnadene for lønnsoppgjøret på landsbasis i 2012, i følge KA's hjemmeside: 4,1 % 
- anslått kostnad på landsbasis i privat sektor/frontfagene i 2013: + 4,3 % 
 
Partene kom til enighet i forhandlingene. Fellesrådet ble orientert om resultatet av 
forhandlingene. Lønnsbrevet ble signert under møtet. Lønnsjusteringen trer i kraft pr. 
1.5.2013. 
 
VEDTAK 
 
Fellesrådet tok fremforhandlet lønn til kirkevergen til etterretning.



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 15/2013: Årsregnskapet for 2012  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 12. februar 2013 2/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 19. mars 2013 9/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 16. april 2013 15/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Hovedoversikt drift (ikke vedlagt innkallingen, ettersendes eller medbringes til møtet) 
Hovedoversikt investeringer (ikke vedlagt innkallingen, ettersendes eller medbringes til 
møtet) 
Hovedoversikt balanse (ikke vedlagt innkallingen, ettersendes eller medbringes til møtet) 
 
SAKSUTREDNING 
 
I møtet 12. februar la kirkevergen fram en foreløpig presentasjon av årsregnskapet for 2012. 
Selv om regnskapet ikke forelå, ble det fattet noen viktige prinsipielle vedtak. 
 
Til møtet 19. mars hadde kirkevergen laget kommenterer til både prosessen rundt 
utarbeidelsen av regnskapet og til enkelttall i regnskapet med avvik som bør 
omtales/forklares. Ca. 1 klokketime før møtet startet, fikk vi tilgang til de formelle rapportene. 
Av forklarlige grunner hadde ikke kirkevergen hatt tid til annet enn en kort gjennomgang av 
rapportene før møtet startet opp. De framlagte rapportene viste seg å være av en slik kvalitet 
at regnskapet ikke kunne fastsettes. Det vises for øvrig til protokollen fra behandlingen av 
denne saken 19. mars. 
 
I e-post til regnskapsavdelingen datert 5. april etterspurte kirkevergen en kvalifisert 
tilbakemelding som sier noe om hva som er realistisk i forhold til målsettingen om  
å kunne fastsette årsregnskapet i det kommende møtet.  
 
Fra regnskapssjefens tilbakemelding i e-post datert 8. april har kirkevergen «klippet» 
følgende, sitat: «Målet mitt er å bli ferdig med alle regnskapene denne uka, men jeg vet ikke 
om jeg klarer det.» 
 
Ut fra dette har kirkevergen valgt å sette saken på sakslista. 
Saken legges imidlertid fram uten forslag til vedtak. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Kirkevergen refererte/kommenterte erfaringene siden forrige fra arbeidet med årsregnskapet 
for 2012. Det har vært jevnlig dialog og uttrykte intensjoner om å komme i mål, men fordi 
kommunenes regnskaper har prioritet, også i forhold til revisjonsarbeidet, er det ikke blitt nok 
tid til fellesrådenes regnskaper. 
 



 
Kirkevergen gav en kort orientering om status: 
- rentefordelingsvedtaket som ble fattet i forrige møtet slår negativt ut på bunnlinjen 
- en dobbelt oppført forbedringspost i kirkevergens liste over ugjorte føringer, slår negativt 

ut på det anslåtte resultatet 
- en rekke punkter fra kirkevergens liste over ugjorte føringer ser ut til å være gjort, men en 

god del utfordringer gjenstår fortsatt 
 
VEDTAK 
 
I mangel av etterrettelige regnskapsrapporter, var det ikke mulig for fellesrådet å fastsette  
årsregnskapet for 2012. Saken utsettes derfor til et senere møte. Målsettingen er å kunne fastsette  
årsregnskapet for 2012 i et ekstraordinært møte i fellesrådet den 7. mai kl. 1500-1600.



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 16/2013: Strategiplan 2011-2014 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 12. februar 2013 5/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 16. april 2013 16/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Strategiplan 2011-2014 (justert/ajourført utgave) (ikke vedlagt innkallingen) 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til vedtak i fellesrådets møte 12. februar. 
Det er innkalt til arbeidsmøte den 12. april iht. vedtak. 
Justert/ajourført strategiplan ettersendes eller medbringes til møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Justert/ajourført strategiplan godkjennes. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Den justerte/ajourførte utgaven av strategiplanen for 2011-2014 ble delt ut, gjennomgått og 
kommentert. 
Noen av kulepunktene i ansvars-kolonnen viste seg å være forskjøvet og/eller mangle. 
 
Følgende punkter skal legges inn i tiltakslista: 
 
Det skal utredes løsninger og innhentes tilbud på innvendig oppgradering av våpenhuset på 
Rygge kirke. 
 
Rømningsveien fra kjelleren i Ekholt kirke skal tilpasses rullestolbrukere. 
 
VEDTAK 
 
Justert/ajourført strategiplan ble godkjent.. 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 17/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31. mars  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 16. april 2013 17/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Nøkkeltallsrapport med regnskapstall pr. 31/3 
 
SAKSUTREDNING 
 
Driftsregnskapet 
Nøkkeltallsrapporten fra driftsregnskapet som er laget til dette møtet er endret slik at den 
måler avvik i forhold til erfaringstall fra 2012 i stedet for en tenkt matematisk forbruksmodell. 
Fordelen med denne måten å gjøre det på er at vi kan holde oss til faktisk betalte fakturaer og 
glemme årsoppgjørs-disposisjonene, som jo ikke synes i regnskapet før årsoppgjøret 
foreligger.   
 
Det kan variere fra år til år hvor stor del av omsetningen som kan knyttes til faktiske 
fakturaer. Som dere ser av rapporten sikter vi mot samme andelen som i 2012, nemlig 91,61 
% av det totale budsjettet. Dette betyr at 8, 39 % av det totale budsjettet er «satt av til» 
avskrivninger, kalkulatoriske føringer mm. 
 
Tabellen viser at vi pr. 31. mars 2013 har et mindreforbruk på 242’ kr.  
 
Investeringsregnskapet 
Når et gjelder investeringsregnskapet er det ikke så mye å melde rent regnskapsmessig. 
Status for det planlagte vedlikeholdet av Rygge kirke og bygging av rullestolrampe ved 
hovedinngangen til Larkollen kirke omtales under sak 19/2013 Orienteringssaker  
 
Forslag til vedtak: 
Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 28.2.2013 synes å være under kontroll. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
En skrivefeil må rettes i datoen i forslaget til vedtak. 
Kirkevergen delte ut en ny utgave av nøkkeltallsrapporten, hvor nedre halvdel av rapportens 
første side var ajourført og kommentert. På side to var det ført inn en rekke kommentarer fra 
kirkevergen. Også disse ble grundig gjennomgått. 
 
VEDTAK 
 
Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 31.3.2013 synes å være under kontroll. 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 18/2013: Høring for NOU 2013/1 Det livssynsåpne samfunn  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 19. mars 2013 12-1/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 16. april 2013 18/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Utdrag fra NOU 2013/1 Det livssynsåpne samfunn, kapittel 1, Sammendrag og 
hovedsynspunkter. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til orienteringssak 12-1/2013 fra fellesrådets møte 19. mars. 
Kulturdepartementet har bedt om å motta høringsuttalelser innen 30. august 2013. 
 
Den aktuelle NOU-en er på i alt 465 sider. 
I det vedlagte dokumentet finner dere det første kapittelet som er et sammendrag med 
hovedsynspunkter. Kapittelet har følgende inndeling (innhold): 
 

1.1 Innledning  
1.2 Åtte grunnleggende prinsipper  
1.3 En ny tid  
1.4 Tros- og livssynsfriheten og grenser for denne  
1.5 Likebehandling  
1.6 Livsfaser  
1.7 Tilskuddsordning og medlemsregistrering  
1.8 Ny lov  
1.9 Debatt og dialog i et livssynsåpent samfunn  

 
Målsettingen med å sette opp saken er i denne omgangen å legge en plan for hvordan 
fellesrådet ønsker å arbeide med høringen. 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Noen var opptatt av at også menighetsrådene fikk en mulighet til å uttale seg. I den 
forbindelsen ble det opplyst at menighetsrådene ikke er blant høringsinstansene, men at det 
likevel bør være mulig å legge til rette for at også deres tanker om saken kan fanges opp. 
 
Kirkemøtet hadde denne saken oppe til behandling i møtet 11.-16. april, og det vil derfor 
kunne finnes inspirasjon i informasjonsmateriale som hentes fra www.kirken.no. 
 
Den  nylig utarbeidede kulturmeldingen omtaler også forhold som er relevant for denne 
debatten. 



VEDTAK 
 
(1) Kirkevergen sørger for at menighetsrådene blir informert om høringen, og at de gjerne kan 

komme med kommentarer/innspill. Sammendragskapitlet fra høringen gjøres tilgjengelig 
for dem. 

(2) Følgende personer er oppnevnt som medlemmer i arbeidsgruppen som forutsettes å lage 
utkast til høringssvar: Pål Morten Lia (Rygge menighetsråd), Erna Hogrenning (Ekholt 
menighetsråd), Tor Bjørn Andresen Osberg (prest), Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær). 
Utkast til høringssvar må foreligge i løpet av mai måned. 

(3) Høringsuttalelsen settes opp som sak i fellesrådets juni-møte, subsidiært i 1. møte etter 
sommerferien. 

 
 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 19/2013: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 16. april 2013 19/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sak 19.1/2013 
Det legges opp til at hvert enkelt rådsmedlem får anledning til å orientere om forhold, 
hendelser, utfordringer i menighetsrådene, som det kan være relevante å kjenne til for alle 
fellesrådets medlemmer. 
 
Sak 19.2/2013 
Kirkevergen orienterer om framdrift og status i viktige saker/prosesser. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sak 19.1/2013 
 
Rygge menighetsråd 
Menighetshus 
Gudstjenesteutvalg: innhold/typer, herunder innhold 
 
Ekholt menighetsråd 
Diskusjon om vennskapskomiteens rolle 
Fokusområder av gitt av biskopen 
Ønske om åpen kirke/stilletid, som legges til Rygge kirke en gang/måned, ordningen 
kunngjøres på vår nettside 
 
Sak 19.2/2013 
 
Administrasjon 
- Vi har satt fokus på informasjonsarbeidet vårt, og vil i tiden som følger arbeide med  

å videreutvikle dette 
 
Interne møter 
- 9/4: «stabsdag» fra 0900 til 1400, i alt 16 fra staben deltok, gjesteforeleser i første økt var 

ansvarlig redaktør i Moss Avis, Pål Enghaug (tema informasjonsarbeid), i økt nr 2 satte vi 
fokus innad på egen stab 

 
Regnskap/økonomi 
- Det arbeides med å identifisere «annen virksomhet», som de siste årene har vært 

budsjettert og regnskapsført som en del av ansvarene 100, 200 og 300, målsettingen er å 



rydde i så vel budsjett som regnskap, slik at ansvarene 100, 200 og 300 kun handler om 
virksomhet som kommunen plikter å finansiere 

- Årsrapporten for 2012 er justert etter innspill/kommentarer fra fellesrådet den 19/3, og vil 
bli ferdigstilt så fort regnskapet foreligger 

 
Rygge kommune 
- 10/4: kirkevergen møtte rådmann for å orientere om framdriften i investeringsprosjektene 

og for å drøfte utfordringene som er blitt avdekket i forhold til det utvendige vedlikeholdet 
av Larkollen kirke (utfordringer knyttet til råte og behovene for å skrape og male 
ytterveggene) 

  
Personal 
- HK: venter på ny sykmelding, maksdatoen for forskuttering av sjukepenger er 22/4 
- EL: sykmeldt etter uhell/skade på vei til jobben 
- Ferielista for hovedferien 2013 er på det nærmeste klar 

 
Rapportering 
- Normalfristen for innrapportering av regnskapstall til SSB var 15/3, regnskapsfører har 

søkt SSB om utsettelse for rapporteringen 
 
Investeringsprosjekter 
- Vedlikehold av Rygge kirke: Tilbakemelding til tilbyderne om hvem som er innstilt til å 

utføre vedlikeholdet ble sendt den 16/4. Frist for å klage på innstillingen/valget er satt til 
torsdag 2. mai kl. 1200.  

- Rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke: Selve rampa er på det nærmeste 
ferdig. Vi venter på en underleverandør for gelender/rekkverk. 

- Utvendig rengjøring, reparasjon av råteskader og maling av Larkollen kirke: Se punktet 
om Rygge kommune 

- Tilpasning av rømningsveien i kjelleren på Ekholt kirke for rullestolbrukere: 
Anleggsgartner Kolsrud er utfordret til å levere pristilbud, dette for å få en pekepinn på 
hva tilpasningen vil kunne koste. 

 
Drift 
- Spesielle værforhold gir uvanlig sen teleløsning => fortsatt lang tinetid i gravetjenesten 
- Pga. fravær/sykdom har vi igjen måttet gjøre avtale med Terje Urstad 
 
Maskiner/utstyr/anlegg 
- 18/4: Demonstrasjon av støvsugermodeller som kan være aktuelle for oss. Målet i denne 

omgangen er å finne en egnet, ny støvsuger til Ekholt kirke. 
 
Kirkebygg 
- Rygge kirke: Luftfukteren er nå i orden 
- Larkollen kirke: En branndetektor i tårnet måtte byttes etter vannskade pga. 

høytrykksspyling tirsdag 2/4 
 
Brannvern 
- 5/4: Sendte pliktig tilbakemelding på rapporten fra brannsynet 

 
Informasjonsarbeid 
- Uke 16: Jørgen Osberg utplassert hos oss fra skolen, i tillegg til det generelle, 

kontormessige, ønsker han å arbeide med informasjonsoppgaver 



- Vi kommer til å utfordre Moss Avis til å lage en sak om universell utforming i forbindelse 
med konfirmasjonen i Larkollen kirke (ref. rullestolrampa ved hovedinngangen) 
 

Politianmeldelsen 
- Intet nytt 

 
Viktige, overordnede prosesser 
- Kirkemøtet 2013 avholdes 11.-16. april, hovedtema "Folkekirke - Kirkefolk" 
 
Andre møter/nettverk 
- 18/3: kirkevergelaget (ytre) holdt møte (vår egen kirkeverge melte forfall) 
- 22/4: kirkevergen er invitert til møte i Borg arbeidsgiverforum (Orcarsborg festning) 
- 26/4: kirkevergene i prostiet er innkalt til nytt møte hos posten 
 
Gjennomførte anskaffelser 
-  22/3: Avtale inngått med Kolsrud Anleggsgartner om bygging av rullestolrampe ved 

Larkollen kirke (etter å ha utfordret 3 firma til å gi pris) 
- 18/4: Den nye traktoren ankommer.  

 
Saker som er satt på vent 
- Ekholt kirke: Hydraulikklekkasje på heisen. Må ikke repareres, men bør repareres. Vi har 

fått et pristilbud fra Schindler på jobben: kr 48’ + mva. 
 
 
 
Sak 19/2013: Eventuelt 
 
Sak 19.1 

 
Leif Birger Magnussen hadde lest en aviskommentar fra Helga H. Byfuglien med tittelen 
«Folkekirken mangler prester». Utfordringene som omtales i denne artikkelen bør fanges opp 
av arbeidet som skal gjøres i forbindelse med høringen som fellesrådet nå har satt på 
sakskartet, ref. sak S-18/2013. Innspillet «oversendes» gruppen som er nedsatt til å arbeide 
med høringen. 
 
 
 


