
   
    
              PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

Møtedato:  

 

17. desember 2013 

 

 

Sted:  

 

Møterommet på kirkekontoret 

 

 

Varighet:  

 

kl. 1500-1800 

 

 

Faste medlemmer til stede: 

 

 

 

 

 

Per Harald Svendsen (RMR) 

Laila Torp (EMR) 

Leif Birger Magnussen (RK) 

Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.) 

Forfall: 

 

 

Pål Morten Lia (RMR) 

Erna Hogrenning (EMR) 

 

 

Vararepresentanter til stede: 

 

 

 

Forfall: 

 

Kirsten Sandli (RMR) (2) 

 

 

 

Andre:  

 

 

Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær) 

 

Møteleder:  

 

 

Per Harald Svendsen (rådets valgte leder) 

 

Saker: 

 

Fra sak 56/2013 til 63/2013 

 

 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. 

Kommentarer til sakslista: Det ble ikke meldt noe under eventuelt. Sakslista ble godkjent. 

  

Vedlagt følger: 

 

JV. 

 



 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

KIRKEPOLITISKE SAKER: 

 

S-56/2013 Godkjenning av protokollen fra møtet 20. november 2013  

S-57/2013 Regnskap 2013, pr. 30/11, drift og investeringer 

S-58/2013 Inndekning av egenkapitalinnskudd i pensjonsordningen (KLP) 

S-59/2013 Budsjett 2014 - drift og investering 

S-60/2013 Medarbeiderundersøkelse 

S-61/2013 Konstituering: Valg av leder/nestleder for 2014 

S-62/2013 Møteplan for 1. halvår 2014 

S-63/2013 Orienteringssaker 

Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste over vedlegg 

 
Sak 57/2013: Regnskap 2013, pr. 30/11, drift og investeringer 

 
Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 301113 – kirkevergens egen rapport. 

 

 

Sak 60/2013: Medarbeiderundersøkelse 

 
Vedlegg: Rapporter fra medarbeiderundersøkelse - Evaluering av medarbeidertilfredshet  



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 56/2013: Godkjenning av protokollen fra  

møtet 20. november 2013 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 56/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 27/11. 

 

SAKSUTREDNING 
 

I sakslista i det utsendte forslaget til protokoll mangler Sak 55 Orienteringssaker.  

Dette bør rettes opp i den endelige protokollen. 

 

Forslag til vedtak 

Protokollen godkjennes. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Fellesrådet hadde følgende kommentarer/endringer til protokollen: 

 

Til sak 54/2013 Strategiarbeidet:  

Det er viktig at menighetsrådene får anledning til å komme med innspill før arbeidet med 

strategiplanen startes opp.  

 

VEDTAK 

 
Den siste setningen i vedtaket omformuleres slik: 

Det er viktig for strategiplanarbeidet at det foreligger innspill fra menighetsrådene. 

 
Protokollen godkjennes. 

 
 

 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 57/2013: Regnskap 2013, pr. 30/11, drift og investeringer 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 57/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 301113 – kirkevergens egen rapport. 

Kirkevergens egen oversikt over bruken av vedlikeholds-/investeringsmidler (legges fram og 

gjennomgås i møtet). 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

DRIFT 

 

Den vedlagte nøkkeltallsrapporten fra kirkevergen bygger som kjent på erfaringstall fra 

tidligere års «tempo» i forbruket av driftsmidler. Den viser et akkumulert mindreforbruk pr. 

30/11 på 538’ kr, som er 78’ kr mer enn status pr. 31/10. Det har ikke vært spesielle forhold 

som må kommenteres, med unntak av langtidsfravær på en av kirketjenerne, som er forlenget 

ut året. Her vil det påløpe refusjoner fra NAV som ikke budsjettert, men det vil selvsagt også 

medføre bruk av lønnsmidler til vikar. 

 

INVESTERINGER 

 

Siden forrige rapport er arbeidet med ombygging/tilpasning av rømningsveien fra kjelleren i 

Ekholt kirke blitt iverksatt. Statustallene vil bli lagt fram og kommentert i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

De framlagte statusrapportene tas til orientering. 

Den økonomiske situasjonen pr. 30.11.2013 synes å være under kontroll. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Kirkevergen gjennomgikk den vedlagte tallrapporten. 

Kirkevergen viste og gjennomgikk en rapport som viser status pr. 16/12. 

Kirkevergen omtalte også situasjonen pr. 31/11 i investeringsregnskapet. 

Fellesrådet ble også forelagt en rapport hvor vesentlige elementer i et «simulert» årsoppgjør er 

tatt med. Det kan se ut som om vi kan lande 2013 med et visst overskudd, men det er 

vanskelig å si sikkert hvor stort blir. Simuleringen forutsetter at vi får beholde mva-

kompensasjonen fra driftsregnskapet som går ut over 200’ kr. 

 

VEDTAK 
 

De framlagte statusrapportene tas til orientering. 

Den økonomiske situasjonen pr. 30.11.2013 synes å være under kontroll. 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 58/2013: Inndekning av egenkapitalinnskudd i  

pensjonsordningen (KLP) 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 58/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Av notene i regnskapet for 2012 framgår at det pr. 31/12-2012 var et merforbruk i 

investeringsregnskapet på kr 32.875.  

I balansepost 55970080100 bekreftes dette i form av en regnskapsført udekket post i 

investeringsregnskapet på 32.875 kr.  

Dette skyldes at vi de to tidligere årene glemte å fatte vedtak om inndekning av det årlige 

egenkapitalinnskuddet til pensjonsordningen, som etter gjeldende regler utgiftsføres i 

investeringsregnskapet som «kjøp av aksje».  

I tillegg kommer inneværende års egenkapitalinnskudd, som er regnskapsført i 

investeringsregnskapet for 2013 med kr 20.430. 

Summen av dette er kr 53.305. 

 

Inndekningen foregår enten ved bruk av fondsmidler eller ved overføring av midler fra 

drift. 

 

Her er et par «utklipp» fra årsregnskapet for 2012 

 

- Fra notene: 

 

 
 

- Fra balanseregnskapet som viser status for hvert enkelt fond 

(de to siste linjene er ikke fond) 

 

 



 

Forslag til vedtak 

Det udekkede merforbruket i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av ubundne fondsmidler 

som er regnskapsført på balansekonto 553080010. 

Totalbeløpet utgjør kr 53.305. 

Kr 32.875 av dette føres mot det udekkede beløpet på post 55970080100 i balanseregnskapet. 

Kr 20.430 benyttes til finansieringen av innværende års egenkapitalinnskudd, som er 

utgiftsført i investeringsregnskapet for 2013. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Fellesrådet debatterte ulike alternative handlemåter i denne saken. 

 

VEDTAK 

 
Udekket i investeringsregnskapet fra 2011 og 2012, på til sammen kr 32.875, dekkes ved  

å bruke av midlene som finnes på ubundet investeringsfond på balansekonto 553080010. 

 

Påløpt tilsvarende kostnad i 2013-regnskapet, på kr 20.430, dekkes av et forventet 

mindreforbruk i inneværende års investeringsregnskap. 

 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 59/2013: Budsjett 2014 - drift og investering 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 59/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

Budsjett 2014 – Hovedtabell – 3. utgave, desember 2013 (tas med til møtet) 

Budsjett 2014 – Lønnsgrunnlag – 3. utgave, desember 2013 (tas med til møtet) 

 

SAKSUTREDNING 
 

DRIFT  

 

Det vises til utkastet til driftsbudsjett for 2014, slik det så ut da fellesrådet hadde det til 

behandling 27. august i år (nøkkeltall/sammendrag): 

 

 
 

 

 

I den utgaven av driftsbudsjett for 2014 som legges fram i dette møtet, ser tilsvarende 

tallsammendrag slik ut: 

 



 
 

Kirkevergen har gått gjennom alle budsjettposter og vurdert behovet for midler i forhold til 

erfaringstall/normal drift. De rent tallmessige konsekvensene av endringene framgår på 

bunnlinja i tabellen ovenfor. Plusstall innebærer kostnadsøkninger/oppsummert merforbruk. 

 

Utgifter som har kommet til, og som er foreslått finansiert innenfor den kommunale 

driftsramma: 

- Alle ansvarene: De tidligere omtalte merkostnader til pensjonsordningen (økningen fra 14 

% til 19,31 % av lønnsgrunnlaget) 

- Ansvar 100: Lønnsmidler for 20 % utvidelse av sekretærstillingen (fra 1.1.) 

- Ansvar 100: Nye lisenskostnader for utvidelse av programvaren Labora til også å omfatte 

"saksbehandler/elektronisk arkiv" (Etablering og bruk i ett år: kr 23.000, Opplæring 1 dag 

kr 10.000 pluss reise og opphold for kursholder, sum kr 33’ ++) 

- Ansvar 100: Opplæring/kurs (ut over Labora sak/arkiv) 

- Ansvar 100: Inventar/utstyr til nytt midlertidig kirkekontor (1-3 nye arbeidsplasser, 

møteromsmøbler, videokanon og lerret mm.) 

- Ansvar 200: Lønnsmidler til oppgradering fra kirketjener til fagarbeider (fra 1.1.) 

- Ansvar 200: Refusjon til menighetene for kjøp av konfirmantbibler (ref. KL § 15 e.) 

- Ansvar 300: Lønnsmidler til oppgradering fra fagsjef til driftsleder (fra 1.1.) 

 

Inntektsposter som er sjekket nærmere 

- Den kommunale driftsramma (omtrent som antatt) 

- Festeavgifta (mindre inntekter enn tidligere antatt) (kun 97 avtaler som skal fornyes) 

 

Poster som bidrar/kan bidra til å balansere budsjettet er: 

- Nedjustering av beløpet avsatt til energi/strøm (iht. erfaring) 

- Inndekning av egenkapitalinnskudd KLP (se sak 58/2013) (foreslås dekket ved bruk av 

fondsmidler) 

- Rehabilitering av våpenhuset i Rygge kirke (foreslås dekket ved bruk av fondsmidler) 



- 3. års inndekning av tidligere års merforbruk, budsjettert med 174’ (denne kostnaden vil 

muligens kunne fanges opp, helt eller delvis, i årsoppgjøret for 2013) (med den effekt at 

merforbruket på 102’ kr som framgår i sluttsummen, kan snus til et lite mindreforbruk) 

- Finansieringsansvaret for oppgraderingen av lydanlegget i Rygge kirke kan diskuteres. 

Fellesrådet utfordres til å avklare om denne utfordringen helt eller delvis bør «sparkes» 

over til Rygge menighet. 

 

Budsjettforslaget fanger opp: 

- Nødvendige tiltak for lydanlegget i Rygge kirke (flytting/utskifting av høyttalere) 

 

Budsjettforslaget fanger ikke opp: 

- Sliping og oljing av gulvet i Ekholt kirke (ref. budsjettbrev 2 til kommunen) 

- Ny oppvarming av kirkerommet i Ekholt kirke (ref. budsjettbrev 2 til kommunen) 

- Ny el-tavle i Larkollen kirke (ref. budsjettbrev 2 til kommunen) 

- Kostnader til trosopplæringsleder (foreslås lagt inn i justert budsjett når vi vet mer/denne 

posten vil uansett være finansiert av statlige bevilgninger) 

 

INVESTERING 

 

Siden rådmann ikke har forslått midler til kirkelig formål i sitt forslag til investeringsbudsjett 

for 2014, så er det ikke laget noen egen talltabell for denne delen. 

 

Det er dog viktig å merke seg at det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP selvsagt vil måtte 

budsjetteres i denne delen, i størrelsesorden 20’ kr. 

 

Om kommunen hadde bevilget midler til vedlikehold og oppgradering av kirker, hadde 

tiltakene blitt budsjettert som investeringer. Den i budsjettet foreslåtte rehabiliteringen av 

våpenhuset i Rygge kirke, finansiert ved bruk av fond, er fanget opp i driftsbudsjettet, fordi 

disse arbeidene mer kan karakteriseres som vedlikehold enn investering.  

 

Forslag til vedtak 

…. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Fellesrådet drøftet utfordringene i budsjettet for 2014. 

 

VEDTAK 
 

Budsjettforslaget som ble lagt fram støttes av fellesrådet.  

Balanse oppnås ved å redusere den budsjetterte kostnaden for inndekning av tidligere års 

merforbruk på post 3530.100.041 med 102’ kr. Denne endringen bygger på antakelsen om at 

inndekningen av tidligere års merforbruk i 2013 vil kunne foretas med et tilsvarende høyere 

beløp enn budsjettert, og at restbeløpet til 2014 blir tilsvarende mindre. 

 

 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 60/2013: Medarbeiderundersøkelse 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 60/2013  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

Vedlegg: Rapporter fra medarbeiderundersøkelse - Evaluering av medarbeidertilfredshet  

 

SAKSUTREDNING 
 

Som et forarbeid til grunnlaget for gjennomføring av medarbeidersamtaler, har kirkevergen 

benyttet et verktøy som KA abonnerer på for oss, som heter Questback. I dette kan man ta 

utgangspunkt i en rekke ulike typer spørreskjema og lage spørreundersøkelser.  

 

I denne runden ble det satt opp en undersøkelse i den hensikt å sjekke graden av 

medarbeidertilfredshet. Innlevering av respons/svar skjedde 100 % anonymt via en webside.  

 

Spørsmålene var inndelt i følgende grupper: 

- Jobbkrav 

- Kontroll i arbeidet 

- Samarbeid 

- Mobbing 

- Nærmeste leder 

- Arbeidsglede 

 

Hovedrapportene fra undersøkelsen legges med dette fram, som grunnlag for en eventuell 

debatt. Se vedlegg. 

 

Forslag til vedtak 

Fellesrådet tar rapportene til orientering. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

De framlagte hovedrapportene fra undersøkelsen ble gjennomgått og drøftet. 

 

VEDTAK 
 

Fellesrådet er godt fornøyd med det faktum at våre medarbeidere uttrykker en så høy grad av 

trivsel.  

 

 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 61/2013: Konstituering - Valg av leder/nestleder for 2014 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 61/2013  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Blant fellesrådets medlemmer oppnevnes for ett år av gangen leder og nestleder.  

Resultatet av valget skal meddeles Borg Bispedømmeråd (hvis endringer).  

 

Kirkevergen er i kraft av sin stilling fellesrådets faste saksforbereder og sekretær.  

Vi er ikke nødt til å gjøre endringer.  

 

Er rådet fornøyd og de som innehar rollene i dag fornøyde, så kan rådet nøye seg med å 

stadfeste de som ble oppnevnt forrige gang. 

  

Eventuelle forslag til kandidater forberedes av utvalgets medlemmer og fremmes under møtet. 

 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Etter en kort drøfting ble gjenvalg foreslått.  

 

VEDTAK 

 
Leder: Per Harald Svendsen 

Nestleder: Erna Hogrenning 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 62/2013: Møteplan for 1. halvår 2014 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 62/2013  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Det er besluttet at møteplan for 2014 legges opp med 4 ordinære møter i halvåret i stedet  

for 5. 

 

Følgende er tatt hensyn til: 

- vinterferie i skolen i uke 8 

- påskeferie i uke 16 

 

Følgende møteplan foreslås for første halvår 2014: 

 

- tirsdag 25. februar  

- tirsdag 1. april (alt. 25. mars) 

- tirsdag 13. mai (alt. 6. mai) 

- tirsdag 3. juni (alt. 10. juni) 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Fellesrådet drøftet det framlagte utkastet til møteplan for. 

 

VEDTAK 
 

Følgende møteplan for første halvår 2014 ble vedtatt: 

 

- tirsdag 25. februar  

- tirsdag 1. april  

- tirsdag 13. mai  

- tirsdag 10. juni 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg og protokoll 

 

Sak 63/2013: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 17. desember 2013 63/2013  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sak 63-1/2013 

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 63-2/2013 

Kirkevergen orienterer om framdrift og status i viktige saker/prosesser. 

 

 

MØTEBEHANDLING 
 

 
Sak 63-1/2013 

 

Den 12/12 ble det gjennomført fellesmøte for menighetsrådene i Ekholt kirke. 

I forkant av fellesmøtet ble det gjennomført korte møter i det enkelte MR. 

 

Rygge MR fattet vedtak om offerfordelingen i 2014. 

 

Følgende saker ble gjennomgått/drøftet under fellesmøtet: 

- Trosopplæringsarbeidet i 2014 

- Diakoniplanen 

- Handlingsplan for Grønn menighet 

 

 

Sak 63-2/2013 

 

Kirkevergen orienterte om framdrift og status i viktige saker/prosesser etter følgende liste: 

 

Administrasjon 

- Intet å melde 

 

Interne møter 

- 20/11: Fellesrådet arrangerte festmiddag for ansatte og rådsmedlemmer 

- 11/12: Det ble avholdt stort driftsmøte i driftsbygget 

- 12/12: KV deltok på felles MR-møte i Ekholt kirke 



 

Regnskap/økonomi 

- 10/12: Det ble avholdt møte med revisor og regnskapsfører for å planlegge årsoppgjøret. 

Årsregnskapet skal være klart for behandling i fellesrådet i uke 9 og for oversendelse til 

revisjon innen 1/3 

- 15/1: Kirkevergen og daglig leder menighet tar sikte på å delta i kurs i regi av Østfold 

kommunerevisjon (om diverse forhold kirkelig regnskapsføring, men med hovedfokus på 

årsoppgjøret)  

 

Rygge kommune 

- 22/11: Befaring på kirkegården som innledning til arbeidet med reguleringsplanen 

- 19/12: KV m.fl. vil være representert under kommunens julelunsj 

  

Personal/bemanning 

- 1/12: Jon Rino Grønn tiltrådte som driftsleder 

- 2/12: e-post fra kirkevergen til alle ansatte med påminnelse om å søke overføring av 

restferie 

- U48: Medarbeidersamtaler ble startet opp (5 så langt) (resten over nyttår) 

- 6/12: Ledersamtale gjennomført 

 

Rapportering 

- Intet å melde 

 

Investeringsprosjekter 

 

- Rygge kirke: Intet nytt å melde. 

    

- Larkollen kirke: Intet nytt å melde. 

 

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

startet opp 9/12. 

 

Drift 

- Intet å melde utenom det som omtales under «personal» 

 

Maskiner/utstyr/anlegg 

- Intet å melde 

 

Kirkebygg 

 

- Kapellet: Intet å melde.  

 

- Våpenhuset i Rygge kirke: Arkitekt Per Stenseth sitt forslag til løsning forelå 29/10. 

Søknad til bispedømmerådet er enda ikke laget/sendt.  

 

- Ekholt kirke: Problemer med lydanlegget. Terje Norum og kirketjener følger opp saken. 

 

- Rygge kirke: En søknad for omplassering og modernisering av lydanlegget i Rygge kirke 

ble oversendt bispedømmerådet 2/10. Kirkevergen etterlyste svar den 5/11. Saken ligger 

ubehandlet hos RA. Kirkevergen tar kontakt og purrer på nytt. 

 

- Larkollen kirke: Det ser ut som om styringen av varme til rullestolrampa fungerer. 



 

Gravlund 

- 18/12: Møte m/Trefellingsteknikk AS for å drøfte en eventuell prosess for kartlegging av 

tilstanden på de gamle trærne ved Rygge kirke/Rygge gravlund. Det kan være lurt/greit å 

ha fakta på bordet om vi må foreta betydelige beskjæringer og/eller fjerne et tre (ref. nylig 

avisoppslag vedrørende gamle trær/stubber ved Tomb kirke) 

 

Brannvern 

- Intet å melde. 

 

Informasjonsarbeid 

- En utgave av «Medarbeideren» ble produsert i begynnelsen av desember og vil bli 

distribuert før jul. 

 

Viktige, overordnede prosesser 

- E-post fra Østfold fylkeskommune om 4-årig middelalderprosjekt som inkluderer 

Rygge/rygge kirke (se egen vedlagt e-post).  

 

Andre møter/nettverk 

- 22/11: kirkevergen på møte hos prosten 

- 9/12: kirkevergen deltok på julelunsj hos sykmeldt kv-kollega i Fredrikstad 

- 17/1: Møte på Arena Moss, et møte for prost og kirkeverger, i regi av prosten/borg 

bispedømmeråd, for etablering av arbeidsgruppe til støtte for trosopplæringen 

- 22/1: Møte i Ekholt kirke, i regi av prosten, for kirkeverger, kateketer, 

menighetspedagoger og andre relevante, for å etablere trosopplæringen i prostiet 

- 24-25/1: Lederforum i Borg bispedømme, for MR-ledere og FR-ledere), på Clarion Hotell 

Royal Christiania  

- 11/2: Innføringskurs i trosopplæringen del 1, for råds- og utvalgsmedlemmer, frivillige og 

ansatte (kl. 17-21) 

- 12/2: Innføringskurs i trosopplæringen del 2, for ansatte som blir særskilt berørt av 

trosopplæringen (prester, kateketer, trosopplærere, diakoner og kirkemusikere) 

 

Gjennomførte anskaffelser 

- Intet å melde 

 

Saker som er satt på vent 

- Ekholt kirke: Oljelekkasje på hydraulikken til heisen. Må ikke, men bør repareres. Vi har 

fått et pristilbud fra Schindler på jobben: kr 48’ + mva. 

 

Følgende er lagt til etter orientering fra fellesrådets valgte leder: 

- Fellesrådets valgte leder er helt nylig blitt orientert om det faktum at Jon Veflingstad er 

ønsket som ny kirkeverge i Sarpsborg. Jon Veflingstad søkte ikke stillingen på ordinær 

måte, innenfor søknadsfristen, men ble etter søknadsfristens utløp utfordret til å komme til 

samtaler om et mulig kandidatur. 

- Etter dette drøftet fellesrådet hvordan en eventuell utlysningsprosess burde kunne 

håndteres. Det ble besluttet å innhente råd hos KA. 

 

 

 

 

 


