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              PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
 
Møtedato:  
 

18. juni 2013 
 
 

Sted:  
 

Kjellerstua i Ekholt kirke 
 
 

Varighet:  
 

kl. 1500-1900 
 
 

Faste medlemmer til stede: 
 
 
 

Per Harald Svendsen (RMR) 
Pål Morten Lia (RMR) 
Leif Birger Magnussen (RK) 
 

Forfall: 
 
 

Erna Hogrenning (EMR) 
Laila Torp (EMR) 
Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.) 
 

Vararepresentanter til stede: 
 
 

Arnhild Øfsti Schjetne (biskopens repr.) 
 

Forfall: 
 

Åse Melkeraaen (EMR) (1) 
Elisabeth W. Dyhre (EMR) (2) 
 
 

Andre:  
 
 

Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær) 
 

Møteleder:  
 
 

Per Harald Svendsen (rådets valgte leder) 
 

Saker: 
 

Fra 26/2013 til 32/2013 
 
 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. 
Kirkevergen ble bedt om å merke seg noen tilfeller av surr med datoer i vedlegg og 
saksframlegg 
Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent. 
Hvis tid, vil erfaringene fra befaringen bli oppsummert under EVENTUELT. 
  
Vedlagt følger: 
 
JV. 
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SAKSLISTE 
 
S-26/2013 Godkjenning av protokollen fra møte 28. mai 2013 
S-27/2013 Regnskap 2012: Endelig godkjenning, revisjonsrapport 
S-28/2013 Regnskap 2013: Nøkkeltall pr. 31.5 
S-29/2013 Møteplan for 2. halvår 
S-30/2013 Høring NOU 1/2013: Uttalelse fra fellesrådet 
S-31/2013 Plan for forebygging av overgrep og grenseoverskridende adferd 
S-32/2013 Orienteringssaker 

 
 
 
 
 
 
 
Liste over vedlegg 
 
 
Sak 27/2013: Regnskap 2012, endelig godkjenning  
 

- Vedlegg: Utdrag fra kirkevergens kommentarer til årsregnskapet 
 
 
Sak 28/2013: Regnskap 2012, nøkkeltall pr. 31/5  
 

- Vedlegg: Rapport med nøkkeltall fra regnskapet for 2013, pr. 31/5  
 
Sak 30/2013: Høring NOU 1/2013 - Uttalelse fra fellesrådet 

 
- Vedlegg: Utkast til høringssvar.  

 
Sak 31/2013: Plan for forebygging av overgrep og grenseoverskridende adferd 
 

- Vedlegg: Et sentralt utarbeidet utkast til lokal beredskapsplan 
- Vedlegg: En av Kirkerådet utgitt brosjyre med tittelen «Når overgrep skjer..... 

holdning - ansvar – handling» 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 26/2013: Godkjenning av protokollen fra  

møte 28. mai 2013 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 18. juni 2013 26/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 5. juni 2013 
 
SAKSUTREDNING 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Det var ingen innvendinger til protokollen. 
 
VEDTAK 
 
Protokollen ble godkjent. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 27/2013: Regnskap 2012, endelig godkjenning  
 
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 
Fellesrådet 28. mai 2013 21/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 18. juni 2013 27/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Hovedoversikt drift (mottatt i forrige møte) 
Hovedoversikt investering (mottatt i forrige møte) 
Hovedoversikt balanse (mottatt i forrige møte) 
Vedlegg: Utdrag fra kirkevergens kommentarer til årsregnskapet 
Revisjonsberetningen (Brev fra Østfold kommunerevisjon IKS datert …..) (medbringes til 
møtet) 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til fellesrådets vedtak den 28. juni 2013 om fastsettelse av regnskapet for 2012. 
Årsberetningen med kirkevergens kommentarer har fellesrådet hatt til behandling i et tidligere 
møte, med unntak av kommentarene til avvik i regnskapet som må forklares. 
 
Det vises også til revisjonsberetningen, som vi regner med vil foreligge for utdeling og 
gjennomgåelse i møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Regnskap 2012 godkjennes. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Kirkevergen orienterte fellesrådet om at revisjonsberetningen ikke var kommet som forutsatt. 
Kirkevergen refererte et brev fra revisor datert 17. juni, hvor det framgår at revisor trenger 
mer tid til revisjonsarbeidet. 
 
VEDTAK 
 
Endelig godkjenning av regnskapet for 2012 utsettes til neste møte.
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 28/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31/5  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 18. juni 2013 28/2013  Jon Veflingstad 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter: 
Vedlegg: Rapport med nøkkeltall fra regnskapet for 2013, pr. 31/5  
 
SAKSUTREDNING 
 
Driftsregnskapet 
Den framlagte nøkkeltallsrapporten viser at vi pr. 31. mai 2013 har et mindreforbruk i 
driftsregnskapet på 474’ kr, hvilket utgjør en økning siden forrige rapport på 64’  kr.  
 
Fellesrådet ønsket i forrige møte å avvente regnskapstall fra vedlikeholdsarbeidet på Rygge 
kirke, før det planlegges å sette i gang eventuelle nye tiltak, dette fordi det kan bli aktuelt  
å bruke ubenyttede driftsmidler for å komme i mål med Rygge kirke. Et av elementene i 
denne vurderingen er selvsagt det faktum at det utvendige vedlikeholdet av Larkollen kirke 
ble dyrere enn det som først ble antatt, og at det i neste trinnet også førte til tilleggsarbeider 
med en dertil hørende tilleggsregning.    
 
Investeringsregnskapet 
Status fra investeringsregnskapet medbringes til møtet.  
 
Forslag til vedtak 
Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 31.5.2013 synes å være under kontroll. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Feil årstall i overskriften i saksframlegget endres til 2013. 
Kirkevergen gjennomgikk/forklarte talloppsettet. 
Den gode utviklingen bekreftes 
 
VEDTAK 
 
Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 31.5.2013 synes å være under kontroll. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 29/2013: Møteplan for 2. halvår  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 18. juni 2013 29/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Kalender 2013 med enkelte tilleggsopplysninger tegnet inn 
 
SAKSUTREDNING 
 
Forslaget til møteplan nedenfor legger til grunn at vi fortsetter med tirsdager som møtedag. 
Planen styrer unna uke 40, som er høstferieuka i skolen. Jeg har bedt rådmann om innspill i 
forhold til frister i det kommunale budsjettarbeidet. Med forbehold om endringer pga. 
styringssignaler derfra, fremmes følgende forslag til møteplan for 2. halvår: 
 

- Tirsdag 27/8 
- Tirsdag 24/9 
- Tirsdag 29/10 
- Tirsdag 26/11 
- Tirsdag 17/12 

 
MØTEBEHANDLING 
 
De foreslåtte møtedatoene ble sjekket mot den enkeltes kalender. 
Det ble stilt spørsmål om tirsdag som møtedag og oppstart kl. 1500 var hensiktsmessig. 
 
VEDTAK 
 
Som møteplan for 2. halvår ble følgende vedtatt: 

- Tirsdag 27/8 
- Tirsdag 24/9 
- Tirsdag 29/10 
- Tirsdag 26/11 
- Tirsdag 17/12 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 30/2013: Høring NOU 1/2013 - Uttalelse fra fellesrådet 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 19. mars 2013 12-1/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 16. april 2013 18/2013  Jon Veflingstad 
Fellesrådet 18. juni 2013 30/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Sammendragskapittelet fra NOU 1/2013 (sendt ut til FR’s møte 16/4) 
Vedlegg: Utkast til høringssvar.  
 
SAKSUTREDNING 
 
Tittelen på høringsdokumentet er «Det livssynsåpne samfunn», med undertittel «En helhetlig 
tros- og livssynspolitikk». 
 
I oversendelsesbrevet til departementet, datert 7. januar 2013, skrev Stålsett-utvalget 
følgende: 
 
«Tros- og livssynspolitisk utvalg ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 25. juni 2010. 

Utvalget er i mandatet bedt om å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk 

og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. I dette arbeidet 

skulle utvalget ta som utgangspunkt at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er 

å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale 

konvensjoner og nasjonal rett. Utvalget skulle også legge til grunn at staten fortsatt skal føre 

en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, innenfor rammene av sentrale prinsipper i det 

norske samfunnet som demokrati, rettsstat og menneskerettighetene. Utvalget legger med 

dette fram sin utredning og sitt forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk.» 

 
------------- 
 
Det vedlagte utkastet til høringssvar fra Rygge kirkelige fellesråd er ført i pennen av Tor 
Bjørn Andresen Osberg, men det er gjennomgått, drøftet og kommentert i den lokalt 
oppnevnte arbeidsgruppen bestående av Pål Morten Lia, Erna Hogrenning, Tor Bjørn 
Andresen Osberg og Jon Veflingstad. Gruppen møttes onsdag 29/5 klokken 1500.  
 
Utkastet til høringssvar legges med dette fram for gjennomgåelse og drøfting i fellesrådet. 
 
Forslag til vedtak 
Det framlagte utkastet til høringssvar justeres iht. innspill framkommet i møtet. 
Høringssvaret ble godkjent. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Det framlagte utkastet til høringssvar ble behørig gjennomgått og drøftet. 
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FR ber om at det sies noe om den solide kompetansen som fellesrådene besitter innenfor 
gravferdsforvaltningen, herunder den lange erfaringen vi har med å møte og håndtere 
representanter for andre tros- og livssynssamfunn.   
 
VEDTAK 
 
Det framlagte utkastet til høringssvar justeres iht. innspill framkommet i møtet. 
Høringssvaret ble godkjent. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 31/2013: Plan for forebygging av overgrep og grense- 

overskridende adferd 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 18. juni 2013 31/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Et sentralt utarbeidet utkast til lokal beredskapsplan 
Vedlegg: En av Kirkerådet utgitt brosjyre med tittelen «Når overgrep skjer..... holdning -  
ansvar – handling» 
 
SAKSUTREDNING 
 
På www.kirken.no har kirkevergen klippet følgende: 
 

Grenseoverskridende seksuell atferd  
Den norske kirke har null-toleranse overfor seksuelle overgrep, grenseoverskridende 
seksuell atferd og trakassering. 

Overgrep skader både den utsattes fysiske, følelsesmessige og psykiske integritet, og 
utøverens menneskeverd. I Den norske kirke arbeides det systematisk for å forebygge slike 
hendelser og for å kunne håndtere saker som måtte komme.  

Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk har ansvar for å evaluere, samordne og 
videreutvikle kirkens innsats på feltet. Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 
har utviklet kompetanse innen religiøs problematikk i lys av overgrep og krenkelser. 
Ressurssenteret er for øvrig et samtale- og møtested for kvinner som har opplevd vold og 
overgrep. 

-------------- 

Det vises til det vedlagte utkastet til lokal beredskapsplan. 

Med utgangspunkt i konkrete hendelser og kunnskapen vi har om at overgrep faktisk skjer, 
også innenfor den norske kirke, er det besluttet å sette utfordringene som knytter seg til dette 
på dagsorden også i de lokale kirkemiljøene. 

Hensikten med beredskapsplanen er at vi skal ha et verktøy å hente fram når mistanker om 
mulige overgrep kommer til oss, enten gjennom egne opplevelser i kontakt med andre eller 
når vi mottar bekymringsmeldinger vi andre. 

Beredskapsplanen beskriver hvordan vi bør opptre og den setter ting i system i forhold til 
hvem som gjør hva og hvordan og at det finnes regionale kontaktpersoner for denne typen 
utfordringer. 
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Den vedlagte beredskapsplanen er laget av Samarbeidsrådet for overgrepssaker og er vedtatt 
av Kirkerådet og Bispedømmerådene som et grunnlag for å arbeide med spørsmålene knyttet 
til problematikken, med målsetting om å gjøre oss mer kompetente, bevisste og våkne for at 
overgrep kan foregå også i det vi er en del av. Å tro det motsatte og ut fra det legge lista for 
dette arbeidet på et lavest mulig nivå, vil ikke bare være naivt, men også i strid med 
sentralkirkelige signaler om hvordan dette skal innrettes. 

For ikke lenge siden fikk kirken medhold i sitt ønske om å kunne kreve politiattest i 
forbindelse med ansettelser og rekruttering av frivillige medarbeidere. Innhenting av 
politiattest er imidlertid ikke det fyllestgjørende «svaret» på denne typen problemer, dette 
fordi politiattester normalt ikke går særlig langt tilbake i tid. En «prikkfri» politiattest er 
derfor ikke det endelige beviset på at alt er i orden. 

En beredskapsplan, som den vi her blir forelagt, er ikke på plass når den er vedtatt av 
fellesrådet. Planen og utfordringene som ligger i dette må forankres også i menighetsrådene 
og blant kirkens medarbeidere (ansatte og frivillige). Dette handler om bevisstgjøring 
gjennom opplæring og felles bearbeiding, ikke bare en gang, men gjentatt i en passende 
frekvens, ut fra gjeldende situasjon og det faktum at medlemmer i råd, utvalg og ansatte og 
frivillige over tid skiftes ut. 

Temaet bør implementeres i ansettelsesprosedyrer, herunder gjøres til en naturlig del av 
ansettelsesintervjuer og også fanges opp/omtales i arbeidsavtalene som inngås. 

Med økt kompetanse og løftet bevissthet om denne typen problemstillinger, blir vi også bedre 
i stand til å se eventuelle atferdsendringer hos barn og unge som vi i vårt arbeid påtar oss et 
ansvar for. Dette kan nemlig like gjerne handle om overgrep som skjer andre steder/i andre 
miljøer enn der vi er. I slike tilfeller handler det om å ta ansvaret for å sende en 
bekymringsmelding.  

I kirken er det to arbeidsgiverlinjer, en statlig linje for prester og en fellesrådslinje for andre 
ansatte. Når det gjelder frivillige medarbeidere er det faktisk menighetsrådene som er 
linjeansvarlig. Av formelle grunner, i forhold til eventuelle personalsaker som må startes opp, 
er det viktig å kjenne spillereglene. Kirkevergen er den som formelt skal varsles og må på 
banen dersom mistanker rettes mot en fellesrådsansatt, og det er biskopen/prosten som må 
kobles inn dersom mistanken gjelder en prest. Det er dessuten gjensidig informasjonsplikt 
mellom biskop/prost og kirkeverge, slik at en sak ikke «verserer» i miljøet uten at den andre 
«part» vet noe. Å samrå på dette nivået kan også være lurt, slik at handlinger som iverksettes 
er vel gjennomtenkte. 

Hvis et tilfelle vi blir kjent med synes å være så alvorlig at det innlysende er en politisak, må 
vi huske på å opptre på en slik måte at politiets arbeid ikke hindres/vanskeliggjøres. 

Saken legges med dette fram for debatt. 

 
Forslag til vedtak 
Den framlagte beredskapsplanen vedtas for bruk i Rygge kirkelige fellesråd sitt 
ansvarsområde.  
Kirkevergen og de faste, lokale prestene forutsettes å signere beredskapsplanen, hvoretter en 
kopi sendes til biskopen. 
Beredskapsplanen skal oversendes menighetsrådene med oppfordring om å gå en runde på 
saken i forhold til rådets ansvar for bl.a. frivillige medarbeidere. 
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Beredskapsplanen skal brukes som grunnlag for opplæring og drøftinger på dertil egnede 
samlinger med den lokale kirkens ansatte medarbeidere. Fordi ansatte byttes ut over tid må 
opplæringen gjentas. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Den geistlige representanten i fellesrådet innledet saken i møtet med å kommentere/utdype 
vesentlige forhold knyttet til utfordringene som ligger i saksområdet. 
Planen sier noe om hvordan vi møter dette når vi opplever at noe er galt. 
Viktige elementer i det videre arbeidet blir hvordan vi arbeider med dette i kirkestaben, både 
kunnskapsmessig og rent praktisk. 
Fellesrådet ser for seg at det lages et lokalt vedlegg til planen, med en noe mer operativ 
vinkling enn selve plandokumentet.   
 
VEDTAK 
 
Den sentralt utarbeidede beredskapsplanen for forebygging av overgrep og 
grenseoverskridende adferd ble vedtatt. 
 
Følgende personer ble oppnevnt som medlemmer i arbeidsgruppen som forutsettes å fremme 
forslag til et lokalt forankret og mer operativt vinklet vedlegg til planen: 

- Arnhild Ø. Schjetne 
- Per Harald Svendsen 
- Jon Veflingstad 

 
Saken fremmes på nytt når dette arbeidet er gjort. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 32/2013: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 18. juni 2013 32/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sak 32-1/2013 
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 32-2/2013 
Kirkevergen orienterte skriftlig og muntlig om følgende saker: 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sak 32-1/2013 
 
Rygge menighetsråd 
Følgende saker fra siste MR-møte ble omtalt: 

- Evaluering av årsmøtet (dårlig frammøte, avviklingen gikk greit) 
- St.Hans-feiringen på Kureskjæret 
- Rygge kirke sommeråpen på søndager fra 1230-1430 
- Budsjett 2013: revisjon/justering 
- Menighetsplanen 

 
 
Sak 32-2/2013 
 
Kirkevergen orienterte skriftlig og muntlig om følgende saker: 
 
Administrasjon 
- Intet å melde 
 
Interne møter 
- 23/5: Kirkevergen deltok i felles MR-møte i Ekholt kirke (innlegg om økonomi, status 

vedlikehold kirker og et innhentet tilbud/løsning for kollekt via SMS og webside) 
 
Regnskap/økonomi 
- Tariffoppgjøret 2013: Generelt tillegg på 0,75 %, minst 3100 kr for 100 % stilling. 

Lønnsjusteringen gis med virkning fra 1.5.2013. 
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- 14/6: Møte m/revisor Jolanta Betker 
- 18/6: Møte m/revisor Jolanta Betker 

 
Rygge kommune 
- 13/6: Møte med rådmann, økonomisjef og personal- og organisasjonssjef for oppstart 

reforhandling av tjenesteytingsavtalen 
  
Personal/bemanning 
- Status HK: Kommunikasjon i mai via e-post 
- Vikar på kirkegården i sommer: TU (timebasis/kun graving) 
- VK fortsetter på kirkegården med utendørsdelen av sin stilling (ca. 50 %) 

EL’s engasjement som vikar i 50 % stilling videreføres inntil videre (utendørs arbeid) 
- Pga. fravær/sykdom har vi leid inn Atle Brunslid til å rydde på slettede graver 
- Ferieplan 2013: Oversikt over innleid ekstrahjelp på kirkegården i sommer samt plan for 

avvikling av lovbestemt ferie 
- Uke 30: Kirketjener gravferd (JO) 
- Uke 32 og 33: Renholder (?) 
- Prest/TBAO: Ferie og permisjon hele sommeren 
- Prest/AØS: Friskmeldt 
- Prest/AB: Vikar gjennom sommeren. 

 
Rapportering 
- Regnskapstallene for 2012 er på plass hos SSB (sjekket på skjerm) 

 
 
Investeringsprosjekter 
- Vedlikehold av Rygge kirke: 15/5: Møte om kontraktsinngåelse. 10/6: Stilas på plass. 

12/6: Forundersøkelse i samarbeid med RA.  
- Rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke: Rampa var på plass til 16/5 iht. 

avtale. Maling av rekkverket er stoppet, da vi antakelig ønsker å ha det umalt. Har fått 
melding om at sveisearbeidet er fullført og at «sømmene» er slipt. 

- Utvendig rengjøring, reparasjon av råteskader, malearbeid og blikkenslagerarbeid på 
Larkollen kirke: Nødvendige tilleggsarbeider beløp seg til 35’kr (grovt anslag). Det 
arbeides med å innhente priser på nye vinduer på sørveggen. 

- Tilpasning av rømningsveien i kjelleren på Ekholt kirke for rullestolbrukere: 18/6: Tilbud 
mottatt fra anleggsgartner Kolsrud AS (156’/124’ kr, ++) 

 
Drift 
- Intet å melde utenom det som omtales under «personal» 
 
Maskiner/utstyr/anlegg 
- Intet å melde 
 
Kirkebygg 
- De falske alarmene fra heisen har opphørt (feil er rettet) 
 
Brannvern 
- De falske brannalarmene har opphørt (feil er rettet) 

 
Informasjonsarbeid 
- Intet å melde 

 



14 
 

Politianmeldelsen 
- 13/6: Under et møte med rådmann mfl. ble vi orientert om at et par personer i kommunen 

har vært til avhør og at saken er henlagt. 
 
Viktige, overordnede prosesser 
- 30/8: Frist for høringsuttalelse (NOU 1/2013: Det livssynsåpne samfunn) 
 
Andre møter/nettverk 
- 10-12/6: Kirkevergen på kurs i regi av KA/Kirkerådet (endringsledelse) 
- 17/6: Kirkevergen på møte i Halden (Ytre Borgesyssel Kirkevergelaget) 
 
Gjennomførte anskaffelser 
- Intet nytt å melde 

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

pristilbud fra Schindler på jobben: kr 48’ + mva. 
 
VEDTAK 
 
Orienteringene ble tatt til etterretning. 
Inntrykkene fra befaringen på kirker og gravlund/utomhusanlegg oppsummeres administrativt 
av valgt leder og kirkeverge. En ajourført plan for vedlikehold av bygninger, gravlund og 
utomhusanlegg fremmes i forbindelse med budsjettprosessen for 2014. 
 


