
   
               
               PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
 
Møtedato:  
 

29. oktober 2013 
 
 

Sted:  
 

Møterommet på kirkekontoret 
 
 

Varighet:  
 

kl. 1500-1815 
 
 

Faste medlemmer til stede: 
 
 
 
 

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

Forfall: 
 
 

Pål Morten Lia (RMR) 
Laila Torp (EMR) 
 
 

Vararepresentanter til stede: 
 
 

Åse Melkeraaen (EMR) (1) 
 

Forfall: 
 

Bodil Fjeld Hansen (RMR) (1) 
Kirsten Sandli (RMR) (2) 
 
 

Andre:  
 
 

Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær) 
 

Møteleder:  
 
 

Per Harald Svendsen (rådets valgte leder) 
 

Saker: 
 

Fra 45/2013 til 50/2013 
 
 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. 
Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent. 
Det ble melt en sak under eventuelt: Forslag fra kommunen om nytt midlertidig kirkekontor. 
Saken presenteres under Sak 50/2013: Orienteringssaker. 
  
Vedlagt følger: 
 
JV. 



 

 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
KIRKEPOLITISKE SAKER: 
 
S-45/2013 Godkjenning av protokollen fra møte 24. september 2013 
S-46/2013 Regnskap 2013 – nøkkeltall pr. 30/9 
S-47/2013 Høring - Nye regler for valg av menighetsråd 
S-48/2013 Utfordring fra KA - Hva skal være KA’s strategi i fremtiden? 
S-49/2013 Evaluering - Fellesrådets arbeid (type saker, prosess, resultater) 
S-50/2013 Orienteringssaker 
Eventuelt  
 

 
 

 
 
 
Lise over vedlegg 
 
Sak 46/2013: Regnskap 2013 – nøkkeltall pr. 30/9 
 
Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 300913 – kirkevergens egen rapport. 
 
 
Sak 47/2013: Høring – Nye regler for valg av menighetsråd 
 
Vedlegg: Høringsbrev fra Kirkerådet datert 27/9-2013 
Vedlegg: Høringsskriv med/om utkast til nye regler 
 
Sak 48/2013: Utfordring fra KA - Hva skal være KA’s strategi i fremtiden?  
 
Vedlegg: Brev fra KA datert 041013 – Hva skal være KAs strategi i fremtiden? 
Vedlegg: Folder fra KA: Hva skal være KAs strategi i fremtiden? – Til debatt 
Vedlegg: Utskrift av Questback-skjema: Hva skal være KAs strategi i fremtiden? 
Vedlegg: Strategiplan for KA – 2014-2017 
 
Sak 49/2013: Evaluering – Fellesrådets arbeid  
 
Vedlegg: Liste over saker som har vært behandlet i 2012/2013 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg protokoll 
 
Sak 45/2013: Godkjenning av protokollen fra  

møte 24. september 2013 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 29. oktober 2013 45/2013  Jon Veflingstad 

 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 26/9. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Det var ingen merknader til protokollen. 
 
VEDTAK 
 
Protokollen ble godkjent. 

 
 
 
 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg protokoll 
 
Sak 46/2013: Regnskap 2013 – nøkkeltall pr. 30/9 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 29. oktober 2013 46/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 300913 – kirkevergens egen rapport. 
Kirkevergens egen oversikt over bruken av vedlikeholds-/investeringsmidler (legges fram og 
gjennomgås i møtet). 
 
SAKSUTREDNING 
 
Den vedlagte nøkkeltallsrapport fra kirkevergen bygger som kjent på erfaringstall fra tidligere 
års «tempo» i forbruket av driftsmidler. Denne viser et akkumulert mindreforbruk pr. 30/9 på 
538’ kr, som er 100’ kr mindre en status pr. 31/8.  Kirkevergen kommer ikke på noen 
særskilte grunner til en slik nedgang. Dette bekreftes i den kolonnen i rapporten som viser 
forbruket av driftsmidler pr. måned. Forklaringen på nedgangen i mindreforbruket må derfor 
ligge i tallmaterialet som regnskapstallene måles mot (vår måte å periodisere på). 
 
Forslag til vedtak: 
Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 30.9.2013 synes å være under kontroll. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Den framlagte statusrapporten ble vist på skjerm og gjennomgått. 
 
VEDTAK 
 
Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 
Den økonomiske situasjonen pr. 30.9.2013 synes å være under kontroll. 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg protokoll 
 
Sak 47/2013: Høring – Nye regler for valg av menighetsråd 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 29. oktober 2013 47/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Høringsbrev fra Kirkerådet datert 27/9-2013 
Vedlegg: Høringsskriv med/om utkast til nye regler 
 
SAKSUTREDNING 

 
Utkast til nye valgregler tar utgangspunkt i demokratireformen i Den norske kirke. 
Fordi de nye reglene vil få status som forskrift, skal de ut på allmenn høring. Den nye 
forskriften vil erstatte forskrift fra 15. november 1996, nr. 1448 og 1451. 
 
Den foreslåtte nye forskriften inneholder følgende paragrafer og temaer: 
§1  Valgstyre 
§2  Fastsetting av valgdager/valgsteder 
§3  Stemmerett og valgbarhet 
§4  Manntall 
§5  Valgform 
§6  Kandidatlister (valglister) 
§7  Stemmesedler og stemmeseddelkonvolutter 
§8  Forhåndsstemmegivning 
§9  Stemmegivning på valgtinget 
§10  Opptelling, innberetning og kunngjøring 
§11  Klage over valget 
§12  Nytt valgoppgjør og eventuelt utfyllingsvalg (suppleringsvalg) 
§13  Ikrafttredelse og nærmere bestemmelser 
 
Den foreslått nye forskriften (se vedlegg) legges med dette fram for gjennomlesning og 
debatt. Saken fremmes uten forslag til vedtak 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Rådet drøftet saken. Kirkevergen og presten kommenterte en del forhold knyttet til 
valgprosessen. Kommentarene tok utgangspunkt i erfaringer fra de 2 sist gjennomførte 
valgene med konklusjon om at de foreslåtte nye forskriftene ser ut til å passe fint til 
erfaringene som er gjort. 
 
VEDTAK 
 
Rygge kirkelige fellesråd støtter det foreliggende forslaget til nye forskrifter for valg av 
menighetsråd.



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg protokoll 
 
Sak 48/2013: Utfordring fra KA - Hva skal være KA’s strategi i  

fremtiden?  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 29. oktober 2013 48/2013  Jon Veflingstad 
 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Brev fra KA datert 041013 – Hva skal være KAs strategi i fremtiden? 
Vedlegg: Folder fra KA: Hva skal være KAs strategi i fremtiden? – Til debatt 
Vedlegg: Utskrift av Questback-skjema: Hva skal være KAs strategi i fremtiden? 
Vedlegg: Strategiplan for KA – 2014-2017 
 
SAKSUTREDNING 

 
Det har vært en praksis at KAs strategiplan med jevne mellomrom sendes ut til medlemmene 
for å gi muligheter til å drøfte den i fellesråd/menighetsråd/styre. Den nye situasjonen med 
grunnlovsendringer i 2012 og Kirkemøtets behandling av fremtidig kirkeordning, aktualiserer 
strategispørsmål på en særskilt måte. Fordi KA ønsker en bred forankring av strategivalgene 
som gjøres, oppfordres vi nå til å sette denne saken opp til behandling i fellesrådet. 
 
De 5 hovedspørsmålene som KA utfordrer oss til å svare på er innenfor følgende tema: 

1. Kirkelig organisering og arbeidsgiveransvar 
2. Finansiering ev Den norske kirkes virksomhet 
3. Arbeidsgiverpolitikk og pensjonsordning 
4. Forvaltning og finansiering av kirkebygg 
5. Gravferdsdrift – om den fortsatt skal være et ansvar for kirkelig fellesråd 

 
KA vil også gjerne ha inn synspunkter på følgende hentet fra KAs strategiplan for 2014-2017: 

- KAs formål 
- Verdier for KAs virksomhet 
- KAs overordnede mål for planperioden 

 
Fordi tilbakemeldingen til KA forutsettes å skje ved hjelp av et nettbasert Qestback-skjema, 
bør arbeidsformen i møtet ta utgangspunkt i spørreskjemaet som er vedlagt saken.  
 
Saken legges fram til debatt uten forslag til vedtak. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Etter en kort drøfting om hvordan rådet vil løse denne saken, ble det besluttet å arbeide seg 
gjennom Questback-skjemaet. Fellesrådets valgte leder leste opp ledetekstene og ledet 
debatten. Kirkevergen noterte svarene på en papirkopi av skjemaet. 
 
VEDTAK 
 
Kirkevergen melder inn fellesrådets svar på den måten KA ønsker.. 



Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg protokoll 
 
Sak 49/2013: Evaluering – Fellesrådets arbeid  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 29. oktober 2013 49/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg: Liste over saker som har vært behandlet i 2012/2013 
Det vises for øvrig til følgende planverk som utarbeides av fellesrådet: 

- Årsbudsjett 
- Strategiplan 
- Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer 
- Organisasjons- og kompetanseplan 

 
SAKSUTREDNING 
 
Fellesrådet bør jevnlig evaluere sitt eget arbeid. Hva som skal evalueres og hvordan dette best 
kan gjøres er en del av prosessen. Evalueringsarbeidet innledes her med å sette saken opp på 
rådets saksliste. 
 
Som grunnlag for rådets innledende arbeid, tillater kirkevergen seg å dele noen tanker om  
hva evalueringen bør ta utgangspunkt i: 
1.  Utfordringene som fellesrådet har stått overfor det siste året (type saker) 

- Sakslista preges gjerne av situasjonen som råder i virksomheten (f.eks. 
vanskelig/uoversiktlig økonomi) 

- I hvilken grad kan/ønsker rådet selv sette agendaen? 
- Hvilke muligheter ser rådet for ytterligere delegering og sjeldnere/enklere 

rapportering?   
2. Arbeidsformene som har vært benyttet (saksutredningene som er utført, anvendt 

detaljnivå, mengde/omfang av vedlegg) 
- Har sakene vært godt nok utredet? 
- Har mengden sakspapirer vært for stor, passe stor eller for liten? 

3. Resultatoppnåelse (i fht. vedtatte planer, eventuelle gitte tidsfrister, ønsket kvalitet, 
rasjonelle rutiner, kostnader/budsjett) 
- Hvilke målsettinger mener rådet det vil være fruktbart å følge med på? 
- Hvordan kan graden av måloppnåelse på disse områdene vurderes/måles? 
- Hvordan opplever vi vår lokale kirkes omdømme? 
- Hvordan framstår vi i media? 

4. Kommunikasjonen/samarbeidet med kommunen  
- Hvordan oppleves kommunikasjonen med kommunen (den administrative ledelsen) 

(kommunepolitikerne)? 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 



MØTEBEHANDLING 
 
Fellesrådet drøftet sitt eget arbeid bl.a. med utgangspunkt i kirkevergens punktvise innspill. 
 
Til punkt 1 
Oppsummeringen som er laget av typen saker som har vært oppe, viser at sakskartet har vært 
mangfoldig/allsidig. Fellesrådet sa seg fornøyd med typen saker som kommer til behandling. 
FR ønsker å få økonomisk statusrapport som sak i hvert møte også i fortsettelsen. 
 
Til punkt 2 
Fellesrådet uttrykte stor tilfredshet over sakspapirene som lages til møtene. Sakene er 
forberedt på en slik måte at det er greit å delta i debatten. Fordi omfanget av vedlegg til tider 
er vel stor, ble kirkevergen bedt om å forsøke å begrense disse. Sentralt/eksternt utarbeidede 
dokumenter må selvsagt kunne benyttes som de foreligger. 
 
Til punkt 3 
Fellesrådet sa seg godt fornøyd med framdriften og utviklingen i arbeidet med 
gjennomføringen av rådets vedtatte planer. Tilbakemeldinger vi får tyder på at tjenestene vi 
leverer har den kvaliteten som forventes. 
Når det gjelder gjeldende strategiplan, ønsker fellesrådet at saker på denne som er utført 
sjekkes ut og at denne legges fram i neste møte. I neste møte legges det opp til å starte 
debatten/prosessen med utarbeide strategiplan, for en ny fireårsperiode. 
Utviklingen i arbeidet på informasjonssiden er ikke like positivt, men dette vil måtte få et løft 
når arbeidet med å rigge trosopplæringen kommer i gang. 
Fellesrådet opplever at kirkens omdømme er god. Når våre anliggender omtales i avisen, er 
det alltid med positiv vinkling.  
 
Til punkt 4 
Den gode dialogen vi nå har med kommunen forteller om gode relasjoner også den veien. 
Det ble debatt om hvordan vi bør opptre overfor kommunen for å få anledning til å møte og 
tale til politikerne i forbindelse med budsjettarbeidet. Det ble opplyst at kommunestyret skal 
møtes 31/11 og 12/12. 
 
 
VEDTAK 
 
Antall møter pr. år endres fra 10 til 8. Endringen gjøres gjeldende fra 1.1.2014. 
 
Statusrapport økonomi/regnskap ønskes framlagt som sak til hvert møte. Rådet vil gjerne ha 
rapporten på den formen som har vært benyttet i 2013. 
 
Arbeidsformer i fellesrådet ønskes bragt inn som tema i det videre arbeidet med 
strategiplanen.  



 

Rygge kirkelige fellesråd 
Saksframlegg protokoll 
 
Sak 50/2013: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 
Fellesrådet 29. oktober 2013 50/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sak 50-1/2013 
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 50-2/2013 
Kirkevergen orienterer om framdrift og status i viktige saker/prosesser. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sak 50-1/2013: Fra menighetsrådene 
 
Rygge menighetsråd 

- snakket i siste møte om å blåse liv i komiteen for et framtidig menighetshus 
- det har vært avholdt menighetsmøte for å vedta anskaffelse av nye salmebøker 

 
Ekholt menighetsråd 

- har ikke hatt noe møte siden sist 
- det har vært avholdt menighetsmøte for å vedta anskaffelse av nye salmebøker 

 
Sak 50-2/2013: Fra kirkevergen 
 
Administrasjon 
- Intet å melde 
 
Interne møter 
- 16/10: Stort driftsmøtet i driftsbygget (status, utfordringer, spørsmål) 
- 20/11: Fellesrådet arrangerer festmiddag for ansatte og rådsmedlemmer 
 
Regnskap/økonomi 
- Intet å melde 

 
Rygge kommune 
- 18/10: Brev med innspill til budsjettarbeidet for 2014 oversendt Rygge kommune 



- To samtaler med rådmann etter dette: (1) drøftet behovet vi har for mer kontorplass, (2) 
samtale med befaring for å se på en mulig løsning for kirkekontoret, (3) om 
tjenesteytingsavtalen 

- 29/10: muntlig tilbakemelding fra rådmann via Stein Lorentzen at den forespeilede løsningen 
er realistisk og noe han vil anbefale å gå inn for 

  
Personal/bemanning 
- Ellen Lauritzen 100 % sykmeldt fra 17/9-29/10 
- Anette Hansen og Haavard Kirkeng er invitert til å være med og bli takket av under middagen 

på Balke 20/11 
- Marit Kristine Hanssen har giftet seg og byttet etternavn: Danielsen. 
- Atle Brunslid fast ansatt som kirkegårdsarbeider fra 1.11.2013 
- Det har vært gjennomført intervjuer og gjort avtaler for å få på plass faste 

kirketjenervikarer: Hanna Leines (Ekholt) og Mette Lauritzen Lesteberg (Rygge)   
 
Rapportering 
- Intet å melde 

 
Investeringsprosjekter 
- Rygge kirke: den 16/10 ble det gjennomført en sluttbefaring for vedlikeholdet som er utført av 

B&B, hvor følgende «mangler» ble notert og bestilt utført: (1) to «nye» punkter på utvendig 
mur som må repareres, (2) fargeavvik på innvendig flekkmaling på murveggene som må 
korrigeres, (3) tiltak for tetting rundt hoveddøra, (4) tiltak for tetting  rundt innvendig dør i 
rømningsveien fra koret, (5) de tre vinduene i våpenhuset skal tas ut og rehabiliteres/males 
    

- Larkollen kirke: De nye vinduene til sørveggen er under produksjon. Er lovet levert og 
montert (ferdig malt) til vinteren setter inn. 

 
- Ekholt kirke: Arbeidet med å tilpasse rømningsveien fra underetasjen til rullestolbrukere vil 

starte opp primo november. Varmekabler utendørs med kun av/på-bryter er bestilt. 
 
Drift 
- Intet å melde utenom det som omtales under «personal» 
 
 
Maskiner/utstyr/anlegg 
- 25/9: Den tidligere demonstrerte maskinen for rengjøring av glatte gulv bestilt (kr 17’) 
 
Kirkebygg 
 
- Kapellet: Ny mygg-mikrofon på plass. 

 
- Våpenhuset i Rygge kirke: Arkitekt Per Stenseth sitt forslag til løsning mottatt 29/10 
 
- Ekholt kirke: Se utkast til brev med budsjettinnspill del 2. Se utkast til brev som beskriver det 

totale omfanget av tiltak som trengs for kirken.  
 
- Rygge kirke: En søknad for omplassering og modernisering av lydanlegget i Rygge kirke er 

oversendt bispedømmerådet. Vi venter nå på svar derfra.  
 
Brannvern 
- 23/10: Den planlagte felles brannøvelsen i/ved Rygge kirke i regi av NOHA, ble avlyst av 

NOHA. NOAH finner et nytt tidspunkt og gjennomfører kurset/øvelsen uten kostnader for 
oss. 



Informasjonsarbeid 
- Intet å melde 

 
Viktige, overordnede prosesser 
- Intet å melde 

 
Andre møter/nettverk 
- 6/11: Bispebesøk i Vestre Borgesyssel prosti 
- 12/11: Kirkevergen m.fl. er påmeldt som deltakere til Markeds- og mediekonferansen (Oslo) 
- 13/11: Kirkevergen m.fl. er påmeldt som deltakere til Trosopplæringskonferansen (Lillestrøm) 
 
Gjennomførte anskaffelser 
- Det er innkjøpt nye trådløse mikrofoner til alle kirkene (pga. frekvensproblemer pr. 1.12) 
- De nye salmebøkene er ankommet, tas i bruk fra 1.12 

 
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. (vurderes tatt inn i justert driftsbudsjett 
2013). 

 
 
Sak 50-3/2013: Midlertidig nytt kirkekontor fra aug/sep 2014 
 
I løpet av de siste dagene har det vært samtaler mellom kirkevergen og rådmann om behovet 
vi har for mer kontorplass fra medio 2014, ref. vårt brev med budsjettinnspill datert 18/10-
2013, hvor dette var en av flere ting som ble tatt opp. 
 
Etter at to ulike alternativer var diskutert og en befaring gjennomført, var det egentlig bare ett 
alternativ igjen. Ut på ettermiddagen 29/10 fikk vi tilbakemelding fra kommuneledelsen om at 
de foreslåtte midlertidige lokalene er våre, om vi vil. 
 
I følge rådmannens forslag, er det snakk om en midlertidig løsning, med et 5-årsperspektiv, 
fra og med aug/sep 2014. Underveis i perioden skal endelig ny kontorløsning utredes og 
realiseres gjennom en ombygging/utvidelse av kontorfløyen i Ekholt kirke. 
 
Kirkevergen har laget en presentasjon av løsningen med planskisse av rommene slik det ser ut 
i dag, med et par innlysende justeringer. I presentasjonen finnes også en side med fotografier 
av bygget, utvendig og innvendig som viser hvordan bygget ser ut, standard og tilstand, samt 
et kartutsnitt som viser beliggenheten. 
 
I forkant av dagens FR-møtet, har flere av de ansatte fått anledning til å se på lokalene. 
I planmøtet på formiddagen 29/10 ble ytterligere noen av våre ansatte orientert. 
Så langt har det ikke kommet noen negative reaksjoner på forslaget. 
 
Fellesrådet ga kirkevergen fullmakt til å arbeide videre med prosjektet med målsetting om en 
avtale med kommunen. 
 
 


