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              PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
 
Møtedato:  
 

27. august 2013 
 
 

Sted:  
 

Møterommet på kirkekontoret 
 
 

Varighet:  
 

kl. 1500-1810 
 
 

Faste medlemmer til stede: 
 
 
 
 
 
 

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

Forfall: 
 
 

Pål Morten Lia (RMR) 
 
 

Vararepresentanter til stede: 
 
 

Kirsten Sandli (RMR) 
 

Forfall: 
 

 
 
 

Andre:  
 
 

Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær) 
 

Møteleder:  
 
 

Per Harald Svendsen (rådets valgte leder) 
 

Saker: 
 

Fra 33/2013 til 38/2013 
 
 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen.  
Kommentarer til sakslista: Selve sakslista rettes opp slik at også «sak 38/2013 
Orienteringssaker» kommer med. Det ble ikke meldt noe under eventuelt. 
Sakslista ble godkjent. 
  
Vedlagt følger: 
 
JV. 
 



2 
 

 
 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
S-33/2013 Godkjenning av protokollen fra møte 18. juni 2013  
S-34./2013 Regnskap 2012, endelig godkjenning. 
S-35/2013 Regnskap 2013, status pr. 31. juli 2013 
S-36/2013 Budsjett 2014, 1. utgave 
S-37/2013 Vedlikeholdsplanen  
S-38/2013 Orienteringssaker 
Eventuelt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste over vedlegg som fulgte saksframleggene 
 
 
Sak 34/2013: Regnskap 2012, endelig godkjenning  

 
Vedlegg: Brev datert 23/7-2013 fra Østfold kommunerevisjon IKS (Revisors beretning 2012) 

 
Sak 35/2013: Regnskap 2013, status pr. 31. juli  
 

Vedlegg: Nøkkeltall fra regnskapet for 2013 - pr. 310713 
 
Sak 36/2013: Budsjett 2014, 1. utgave 
 

Vedlegg: Tabell med nøkkeltall fra førsteutgaven av driftsbudsjettet for 2014 
Vedlegg: Tabell med nøkkeltall fra førsteutgaven av driftsbudsjettet for 2013 (for 
sammenligning) 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 33/2013: Godkjenning av protokollen fra  

møte 16. juni 2013 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 27. august 2013 33/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post 26. juni. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Kirkevergen gjør oppmerksom på at sakslista mangler i protokollutkastet som ble sendt ut. 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes med de tillegg og rettelser som fellesrådet anviser. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Protokollutkastet justeres slik at også sakslista kommer med. 
 
VEDTAK 
 
Protokollen ble godkjent. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 34/2013: 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 
Fellesrådet 27. august 2013 34/2013  Jon Veflingstad 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Brev datert 23/7-2013 fra Østfold kommunerevisjon IKS (Revisors beretning 2012) 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til tidligere behandlinger i fellesrådet av regnskapet for 2012, herunder vedtak fattet 
18/6-2013 om utsettelse av saken til neste møte. 
 
Revisors beretning ble sendt oss mens kirkevergen var på ferie. Se vedlegg. 
 
Revisors anmerkninger/forbehold/konklusjoner synes ikke å være av alvorlig karakter.  
 
Gjennom disse utfordres vi til å gjennomføre følgende forbedringer: 

- opprettelse av eget/egne «selskap/selskaper» for menighetene slik at menighetenes 
transaksjoner og balanseposter ikke blandes inn i fellesrådets regnskap  

- opprettelse av kundereskontro, hvor transaksjoner som i dag registreres i gravregisteret 
avspeiles 

- opprettelse av bankkonto i balansen som avspeiler bevegelser og innestående i gravlegatene  
- opprettelse av en felles bankkonto for gravlegatene (pr. dato har vi en konto pr. legat) 
- vi må unngå å kreve merverdiavgiftkompensasjon for utgifter tilhørende gravstellet, dette fordi 

omsetningen innenfor gravstell har et omfang som gjør tjenesten avgiftspliktig etter lov om 
merverdiavgift 

 
Forslag til vedtak 
Under henvisning til gjennomgåelse og behandling av regnskapet i tidligere møter og den nå 
framlagte revisjonsberetningen, er regnskapet for 2012 endelig godkjent. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Regnskapet er godkjent av revisor, med noen forbehold, som ble gjennomgått i møtet.  
 
VEDTAK 
 
Under henvisning til gjennomgåelse og behandling av regnskapet i tidligere møter og den nå 
framlagte revisjonsberetningen, er regnskapet for 2012 endelig godkjent. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 35/2013: Regnskap 2013, status pr. 31. juli  
 
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 
Fellesrådet 27. august 2013 35/2013  Jon Veflingstad 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Nøkkeltall fra regnskapet for 2013 - pr. 310713 
Rapport som viser bruken av vedlikeholds-/investeringsmidler (medbringes og gjennomgås i 
møtet). 
 
SAKSUTREDNING 
 
Driftsregnskapet 
Fordi budsjettallene enda ikke er tilgjengelige i regnskapssystemet, har vi fortsatt ikke 
muligheter for å ta ut rapporter som måler forbruket av driftsmidler opp mot budsjett. 
Som en kompensasjon for dette, har kirkevergen laget et eget system, som måler forbruket 
måned for måned opp mot erfaringstall fra året før. 
 

Den vedlagte nøkkeltallsrapporten pr. 31. juli 2013 viser at vi har et mindreforbruk i 
driftsregnskapet i forhold til samme tid i fjor på 599’kr, hvilket innebærer en økning 
siden forrige rapport (pr. 31. mai/2 måneder) på 253’kr. 
 

Rapporten opererer med en periode 13, hvor 8,4 % av brutto omsetning er «satt av» til 
disposisjoner og kalkulatoriske føringer i forbindelse med årsoppgjøret. 

 
Tallene i regnskapsrapporten bekrefter at forbruket av driftsmidler foregår i et tempo som 
med stor sannsynlighet ligger innenfor gjeldende budsjettrammer.  
 
Et mindreforbruk etter 7 måneder på dette nivået, kan vurderes som så vidt stort, at det kan 
danne grunnlag for å treffe beslutninger om iverksetting av tiltak som tidligere er satt på vent, 
som f.eks.: 

- gjenstående arbeider i Larkollen: utskifting av 4 vinduer på sørveggen: kr  ….’ 
- tilpasning av rømningsveien fra kjelleren i Ekholt kirke for rullestolbrukere: kr 156’ 

 
En eventuell beslutning om iverksetting av nye tiltak, bør også bygge på regnskapstall og 
statusrapport for vedlikeholdsarbeidene som er satt i gang på Rygge kirke. 
 
Vedlikeholds-/investeringsmidler 
Det har dukket opp forhold å finne ut av og ta hensyn til under vedlikeholdet av Rygge kirke 
som har gjort at arbeidene i stor grad har stått i stampe gjennom sommeren. Vi har i den 
forbindelsen bedt Buer & Bratfoss AS om å sette opp en kalkyle over oppgavene i prosjektet 
slik de nå ser ut, og vurdere dette opp mot det som er fakturert til nå og hva som vil påløpe 
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heretter. Kanskje er det lurt å se mindreforbruket i drift som en ressurs i forhold til en 
eventuell sprekk i vedlikeholdsprosjektet på Rygge kirke. Det vil kunne oppfattes som 
uheldig/dumt hvis enkelte viktige oppgaver på Rygge kirke ikke blir løst fordi pengene tar 
slutt.  
 
Kirkevergen har som mål å lage en egen regnskapsrapport som viser bruken av vedlikeholds-
/investeringsmidlene vi fikk fra Rygge kommune for 2012. Rapporten ettersendes eller 
medbringes til møtet. 
 
Forslag til vedtak 
De framlagte statusrapportene fra driftsregnskapet tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 31.7.2013 på driftssiden synes å være under kontroll. 
 
Når det gjelder igangsetting av eventuelle nye vedlikeholdstiltak, ble det tatt følgende 
beslutning: 
 
…………… 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Den vedlagte nøkkeltallsrapporten fra driftsregnskapet ble gjennomgått og kommentert.  
Det ser ut til at bruken av driftsmidler er under kontroll. 
 
Den i saksframlegget omtalte rapport over bruken av vedlikeholds-/investeringsmidler ble lagt 
fram og gjennomgått. 
 
Med utgangspunkt i mindreforbruket som nøkkeltallsrapporten viser, debatterte fellesrådet 
muligheten for å sette i gang nye vedlikeholdstiltak. Fordi dette spørsmålet er nært knyttet til 
vedlikeholdsplanen, som er satt opp til behandling i dagens møte under sak 37/2013, ønsket 
fellesrådet å behandle den saken først.  
 
Det ser ut som om bruken av «investeringsmidler» er under kontroll. Faktisk kan det se ut 
som om det blir noe igjen vedlikeholdsmidlene som er bevilget til Rygge kirke. Fellesrådet 
drøftet mulighetene for å kunne bruke disse midlene til å fange opp andre uløste behov på 
Rygge kirke.  
 
VEDTAK 
 
De framlagte statusrapportene fra driftsregnskapet pr. 31/7-2013 tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 31.7.2013 på driftssiden synes å være under kontroll. 
 
Med utgangspunkt i den noe uklare situasjonen rundt inneværende års vedlikeholds- og 
investeringsprogram, ønsket fellesrådet å vente med å fatte vedtak om igangsetting av nye 
tiltak til sikrere tall foreligger. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 36/2013: Budsjett 2014, 1. utgave  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 27. august 2013 36/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Tabell med nøkkeltall fra førsteutgaven av driftsbudsjettet for 2014 
Vedlegg: Tabell med nøkkeltall fra førsteutgaven av driftsbudsjettet for 2013 (for 
sammenligning) 
 
XL-ark som viser lønnsgrunnlaget (medbringes og gjennomgås i møtet) 
XL-ark som viser alle arter, alle ansvarene, med dertil hørende forslag til budsjettall 
(medbringes og gjennomgås i møtet)  
 
SAKSUTREDNING 
 
Vi har enda ikke mottatt noe skriv fra Rygge kommune med signaler for budsjettarbeidet for 
2014. Dette til tross, er kirkevergen av den oppfatning at fellesrådet må på banen allerede nå, 
slik at vi er forberedt på å fremme våre innspill til kommunen når disse etterspørres. 
 
Om lønnsgrunnlaget: 

- lønnsgrunnlaget bygger på gjeldende lønn pr. 31. desember 2013 
- det er lagt inn 3 % lønnsjustering med virkning fra 1.5.2014 
- antatt økning i bruken av lønnsmidler inkl. sosiale utgifter for 2014 utgjør 178’ kr 

 
Det kommunale driftstilskuddet er justert tilsvarende: 

- vi regner med at det kommunale driftstilskuddet videreføres på dagens nivå, men 
påplusset myndighetens anslåtte prisstigning, og selvsagt fratrukket ekstratildelingen i 
2013 på 150’ kr, som vi fikk til produksjon av reguleringsplan for kirkegården 

- faktisk driftstilskudd (grunntilskudd) for 2013 er etter dette på kr 8.190.000 
- anslått driftstilskudd for 2014 blir da på kr 8.435.700 
- dette utgjør en antatt økning av driftstilskuddet på 246’ kr 

 
Den prosentvise fordeling mellom budsjetterte lønnsmidler og budsjetterte øvrige driftsmidler 
har de siste årene sett slik ut: 

- 2012: lønnsmidler 61,3 %, andre driftsmidler 38,7 % 
- 2013: lønnsmidler 59,4 %, andre driftsmidler 40,6 % 
- 2014: lønnsmidler 60,3 %, andre driftsmidler 39,7 % 

Hvis prognosene for lønnsjusteringer i 2014 viser seg å bli tøffere enn dette, regner vi med at 
driftstilskuddet fra kommunen justeres tilsvarende. 
 
Utviklingen når det gjelder brutto omsetning: 

- 2012: kr 10.449.304 (regnskap) 
- 2013: kr 10.478.477 (budsjett) 
- 2014: kr 10.638.533 (budsjett) 
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Den vedlagte førsteutgaven av budsjett 2014 bør kunne danne grunnlaget for en god debatt i 
fellesrådet om utsiktene til fornuftig drift videre framover.  
 
Forklaringer/detaljer som grunnlag for debatt: 
 

1. Behovet for økte stillingsressurser til administrasjon. (post 3010.100.043) 
Kirkevergen foreslår å øke kontorstøtteressursen for kirkevergen med 20 % av et årsverk, 
fra 50 % stilling til 70 % stilling. Kostnadsøkningen for dette er regnet inn i det framlagte 
budsjettforslaget. Denne endringen har vært foreslått og drøftet/vurdert tidligere, uten at 
det har blitt noe av. At økningen nå foreslås på nytt begrunnes i endrede ambisjoner når 
det gjelder ledelse, rapportering og prosjektarbeid, endret arbeidsfordeling mellom 
kirkeverge og daglig leder menighet, og behovet som dette skaper for å legge nye 
oppgaver til kontor-stillingen som i dag bemanner sentralbordet og publikumsmottaket, og 
håndterer saker relatert til gravregisteret og gravleggingstjenesten. 
 

2. Bemanning i gravleggingstjenesten. (post 3010.300.043) 
I dagens modell har vi 2 x 100 % faste, likestilte fagarbeidere, en for gravlegging/ 
gravferd og en for grøntskjøtsel. I det daglige samarbeider disse tett om de fleste 
oppgavene innen kirkegårdsdriften.  
 
Vi står høyst sannsynlig overfor en situasjon hvor vi i høst skal rekruttere en ny 
medarbeider til denne sektoren. Kirkevergen vil i møte gi en nærmere orientering. 
 
Det siste årets vakanse pga. sykefravær har vært dekket opp gjennom en intern 
vikarløsning. Vi har omprioritert utomhusdelen i kirketjenerstillingen tilhørende Ekholt 
kirke, og satt inn reelle vikartimer fra den deltidstilsatte kirketjeneren i Rygge kirke. 
Hvordan tenker vi å løse dette videre framover?  
 

3. Bemanning til grøntskjøtsel i sommerhalvåret. (post 3030.300.043) 
I den perioden hvor våre faste ansatte ferierer og hvor gresset gror og busker trenger stell, 
leier vi inn skoleungdom/studenter. Det er budsjettert med 120.000 kr til denne delen, 
hvilket dekker lønn og sosiale tjenester til en samlet ressurs på ca. 40 % av et årsverk. 
 

4. Vikarer til kirkemusikk. (postene 3020 og 3270 i ansvar 200) 
Kirkemusikernes arbeid skal legges opp slik at de får minst 1 frisøndag i måneden. 
En gjennomgang av aktivitetsplanene viser at vi på musikersiden har behov for å leie inn 
vikarorganist til drøyt 40 tjenester.  
 
Det er til sammen budsjettert med 100.000 kr til dette, likt fordelt på budsjettpostene 
3020.200.042 (for lønnsmottakere) og 3270.200.042 (for selvstendig næringsdrivende). 
 

5. Forvaltningen av bygninger og anlegg. (postene 3200 og 3230 i ansvar 200) 
Er de økonomiske rammevilkårene på driftssiden slik at det blir nok midler igjen til 
forsvarlig forvaltning av bygninger og anlegg? I disse postene foreslås det å bruke midler 
til vedlikehold av utstyr/inventar og til rene bygningstekniske tiltak. Detaljer legges fram i 
møte. Det vises i denne forbindelsen til en rullert utgave av vedlikeholdsplanen, som vil 
bli lagt fram og gjennomgått i møtet. 
 
 

6. Kjøp av tjenester (3270.300.043) 
Brorparten av det budsjetterte beløpet går til å betale for gartnertjenester til gjennomføring 
av gravstellet (108’ kr). Denne kostnadene dekkes inn av midler som overføres fra 
gravlegatene. Se post 3620.300.043). Resten av det budsjetterte beløpet er satt av til kjøp 
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av konsulenttjenester i forbindelse med videreutvikling av kartverket på gravlunden (40’ 
kr). 
 

7. Mva-kompensasjon som kommunen krever å få tilbake (3330.100.041) 
Innretningen når det gjelder mva-kompensasjonhar vært diskutert med kommunens 
ledelse gjentatte ganger. Vi bør kunne regne med at sist inngått avtale gjelder også for 
2014-budsjettet: At kompensasjon ut over 200.000 kr tilfaller kommunen.  
 

8. Inndekning av tidligere års merforbruk (post 3900.100.041) 
Under forutsetning av at inndekningsbehovet for 2013 skjer iht. budsjett, gjenstår det kr 
175’ kr å dekke inn for 2014. 
 

9. Renteinntekter (post 3900.100.041) 
Fordi en drøy million kr ble flyttet fra driftskontoen til en egen Noatun-konto (som eies av 
Rygge menighet), vil rentebeløpet selvfølgelig bli noe mindre enn før. 

 
Målsettingen med debatten er å kvalitetssikre grunnlaget for brev til kommunen med innspill til 
høstens budsjettarbeid. Et av hovedspørsmålene vil være å avklare om det skal søkes om ekstra 
budsjettmidler til større/tyngre vedlikehold/investeringer. 
 
Forslag til vedtak 
………… 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Saksframlegget ble gjennomgått av kirkevergen.  
 
De ovenfor omtalte XL-arkene som viser lønnsgrunnlaget (ark 1) og forslagene til budsjettall på 
hver enkelt art og ansvar (ark 2) ble gjennomgått og debattert.  
 
Kirkevergens forklaringer til enkeltposter (pkt. 1 til 9 i saksframlegget) ble også gjennomgått og 
debattert. 
 
Det ble fremmet forslag om å sette opp en utgiftspost i driftsbudsjettet på 45.000 kr til innkjøp av 
utstyr/materiell til konfirmantopplæringen. Forslaget er hjemlet i Kirkelovens § 15, som handler 
om kommunens økonomiske ansvar. I underpunkt e) nevnes spesifikt utgifter til anskaffelse av 
utstyr og materiell til konfirmantundervisningen. Midlene til dette kan finnes ved å øke inntekten 
på en av budsjettpostene i kontogruppe 6, som synes å være budsjettert for lavt. Utgiften føres opp 
på post 3500.100.041 (Refusjon til menighetsråd). 
 
Å arbeide med detaljene i innspillet til kommunens budsjettprosess, ønsket fellesrådet å utsette det 
til neste møte. 
 
VEDTAK 
 
1. Utgifter til dekning av konfirmantmateriell innarbeides i driftsbudsjettet for 2014. 
2. Det framlagte utkastet til budsjett for 2014 tas til etterretning. Kirkevergen bes arbeid videre 

med innspillet til kommunen. 
3. Når det gjelder budsjettpostene i kontogruppe 2 (Utstyr m.v. og vedlikehold), under ansvarene 

200 og 300 vises det til protokolltekst og vedtak under sak 37/2013 Vedlikeholdsplan. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 37/2013: Vedlikeholdsplan  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 27. august 2013 37/2013  Jon Veflingstad 
  
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Liste over registrerte behov for vedlikehold og anskaffelser (medbringes til møtet) 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til vedlikeholdsplanen som ble lagt fram til befaringsrunden som ble gjennomført den 
18. juni 2013. 
 
Kirkevergen arbeider med å fremskaffe mer realistiske priser enn de vi har sett i denne planen 
tidligere. 
 
Debatten rundt denne saken bør/må sees i sammenheng med debatten og konklusjonene i sak 
36/2013, som handler om førsteutgaven av budsjettet for 2014. 
 
Fellesrådet utfordres til å prioritere tiltakene, sette opp eventuelle nye tiltak og konkludere i 
forhold til hva som antas mulig å få til innenfor midlene som synes å være tilgjengelig. 
 
Er vi tilfreds med vedlikeholdet som det ordinære driftsbudsjettet synes å gi rom for?  
 
Forslag til vedtak 
…….. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Lista over registrerte behov for anskaffelser, vedlikehold og investeringer ble lagt fram og 
gjennomgått/drøftet. Fellesrådet debatterte prioriteringene i den framlagte planen. 
 
VEDTAK 
 
Kirkevergen bes om å arbeide videre med vedlikeholdsplanen: 
1. Innhente flere priser og kvalitetssikre de usikre tallene.  
2. Vurdere muligheter for å framskynde prioriterte behov til 2013. Grunnlaget for dette kan 

finnes i et mulig mindreforbruk av driftsmidler i 2013, som kan omdisponeres gjennom 
vedtak om budsjettjusteringer. Et sikrere grunnlag for dette legges fram i neste møte. 

3. Vurdere mulighetene for å bruke restmidlene som synes å bli igjen fra 2013-bevilgningen for 
vedlikehold av Rygge kirke. Det som står for tur er den lenge omtalte innvendige 
rehabiliteringen av våpenhuset. 

4. Behovet for nytt varmeanlegg til Ekholt kirke utredes slik at det kan søkes om 
ekstrabevilgning i 2014 fra Rygge kommune. Prosjektet er også av en slik art at det kan være 
aktuelt å søke om tilskudd fra ENOVA. 

5. Budsjettallene som er foreslått under kontogruppe 2, ansvar 200 og 300, sjekkes opp mot 
prioriteringene som fellesrådet satte under drøftingene av vedlikeholdsplanen. 
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Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg og protokoll 
 
Sak 38/2013: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 27. august 2013 38/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sak 38-1/2013 
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 38-2/2013 
Kirkevergen orienterer om framdrift og status i viktige saker/prosesser. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sak 38-1/2013 
 
Gjennom sommerperioden vi har bak oss, har det ikke vært møter i menighetsrådene. Det var 
derfor ikke særlig mye å orientere om derfra. 
 
Rygge menighetsråd hadde dog noen punkter som ble omtalt: 

- Vennskapsbesøket fra Latvia på forsommeren gikk meget bra 
- Diakoniutvalget holdt møte 27/8 

 
Begge menigheter: 

- Under fellesgudstjenesten i Rygge kirke den 18/8 fikk begge menigheter overlevert 
godkjenningsdiplomet som «grønne menigheter» 

 
Sak 38-2/2013 
 
Administrasjon 
- Intet å melde 
 
Interne møter 
- ukentlige planmøter 
- 31/8: Stort driftsmøte i driftsbygget 
 
Regnskap/økonomi 
- 23/7: Revisjonsberetningen klar 
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Rygge kommune 
- 1/8: Kurs i Visma (grunnleggende i forhold til budsjettmodulen) 
- 27/8: Vi er enda ikke der at rapporter kan tas ut med budsjettall inkludert 
  
Personal/bemanning 
- 29/7: Kirkevergen tilbake fra ferie 
- 26/8: Samtlige ansatte på plass etter ferieperioden 
- 15/8: Brev fra Haavard Kirkeng hvor han sier opp sin stilling hos oss 

 
Rapportering 
- Intet å melde 

 
Investeringsprosjekter 
- Vedlikehold av Rygge kirke: 20/6: Befaring e. prøvetakingen. 6/8: Møte m/RA. 22/8: 

Byggemøte m/B&B AS. Praktisk vedlikeholdsarbeid avsluttes i løpet av uke 35. Se eget 
referat fra møtet. Stilas blir stående i noe tid for vanning/oppfølging av murfugene.   

- Rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke: Siden forrige rapport er  
varmekablene blitt koblet til strøm og kommunikasjon for fjernstyring er kommet på 
plass.  

- Utvendig rengjøring, reparasjon av råteskader, malearbeid og blikkenslagerarbeid på 
Larkollen kirke: Kirkevergen har gjentatte ganger mast på em mulig leverandør for å få 
inn tilbud/priser på nye vinduer til sørveggen. Denne uka er det tatt kontakt med en annen 
lokal leverandør. 

- 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 
- Intet å melde 
 
Brannvern 
- Intet å melde 
 
Informasjonsarbeid 
- Intet å melde 

 
Politianmeldelsen 
- 15/8: Melding fra politiet hvor de bekrefter overfor oss at saken er henlagt. 
 
Viktige, overordnede prosesser 
- 28/6: Vårt svar på høring NOU 1/2913 (Det livssynsåpne samfunn) ble sendt 

kirkedepartementet  
- 30/8: Fristen for å uttale seg 
 
 
Andre møter/nettverk 
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- 26/8: Kirkevergen deltok på møte i Halden i regi av Ytre Borgesyssel Kirkevergelag 
 
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. 
 


