
Årsrapport Rygge kirkelige fellesråd 2010

1. Fellesrådet                                                                                            
Etter Kirkeloven § 14 er dette de konkrete oppgavene til Fellesrådet:

- Bygninger, drift og vedlikehold av kirker, kirkeinventar og kirkegårder.
- Fremskaffe og drifte kirke- og prestekontor.
- Fremskaffe lokale, utstyr og materiell til konfirmantopplæring, også å tilrettelegge 

for funksjonshemmede.
- Forvaltning av arbeidsgiveransvaret for de Fellesrådsansatte. ( Prester har egen 

arbeidsgiver) 
- Forvaltning av felles økonomi.
- Forvaltning av kirkegårder/gravplasser og gravferder

Fellesrådet har hatt følgende sammensetning:

Funksjon Fra Navn
Leder Rygge Britt Elisabeth Røhnebæk
Nestleder Ekholt Svein John Sørensen
Medlem Rygge Pål Morten Lia
Medlem Ekholt Laila Torp
Geistlig repr. Sogneprest Tor Bjørn Andresen 

Osberg
Kommunens repr. Aud Kristin Løken
1. varamedlem Rygge Kirsten Sandli
1 varamedlem Ekholt Åse Melkeraaen
2.varamedlem Rygge Liv Betty Hesjadalen
2.varamedlem Ekholt Bjørg Nordberg
Vara geistlig repr. Sogneprest Arnhild Ø Schjetne
Vara komm. repr. Gudrun Skolt

Saksbehandler for rådet er kirkeverge Reidun Bugge.

Fellesrådets/arbeidsgiverorganets representanter i KADM-utvalg har vært: 
Pål Morten Lia (utvalgets leder), Laila Torp og Aud Kristin Løken. 

---------------
- Fellesrådet har, i tillegg til et konstituerende møte i des. 2009, hatt 9 møter i 2010 og 
behandlet 64 ordinære saksnummer, samt flere saker under eventuelt og saker til 
orientering. Møtene er med et par unntak avholdt på kirkekontoret.  

- 2 formelle møter mellom kommunen og kirken (rådmann, økonomikonsulent, 
personalkonsulent (1.møte) fellesrådsleder, fellesrådsmedlem (1.møte) og kirkeverge). 
Hensikt: Budsjett- og økonomidrøftinger.
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- 1 formelt møte med de politiske partiene etter skriftlig henvendelse fra fellesrådet. 
Høyres gruppe  responderte på henvendelsen. Fra fellesrådet deltok leder, geistlig 
representant og kirkeverge. Hensikt: Informasjons og dialogmøte om kirkens plass i 
lokalsamfunnet vårt, også med tanke på innspill til høstens budsjettprosess..

2. Arbeidsmiljø
- Det har også i 2010 vært et stort press på staben på grunn av flere både korttids - og

langtidssykefravær av ulike årsaker. Oppgavene er i det store og hele blitt godt i 
varetatt ved noe omfordeling og fleksibilitet av de øvrige. Det har dog vært nødvendig å 
nedtone noen av diakonens arbeidsoppgaver da vikar ikke har blitt satt inn i 
langtidssykefravær deler av året, som et innsparingstiltak for å få budsjettet i balanse. 
Arbeidsmiljøet vurderes som generelt godt.

- Verneombud: Tor Bjørn Andresen Osberg.

- Medarbeidersamtaler:

• Fellesrådet har gjennomført  ledersamtale med kirkevergen i august

•   Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle  øvrige fellesrådsansatte høsten 
2010. 

  De fleste av disse har kirkevergen hatt, mens to samtaler er gjennomført av 
     kirkevergen og kirkevergens stedfortreder sammen, og tre samtaler har 
     kirkevergens stedfortreder hatt selvstendig ansvar for.

- Lokale lønnsforhandlinger :
  Lokale lønnsforhandlinger for de fellesrådsansatte er gjennomført i oktober av 
kirkevergen. 
  Lederlønnsforhandlinger for kirkevergen er gjennomført i november av fellesrådets 
leder og leder av KADM-utvalget.
.
-  Sykefravær:
          For ansatte under fellesrådet var sykefraværet i perioden 1/1 – 31/12 – 2010 på    
          13,9 %, sett i relasjon den samlede arbeidstid. Høy prosent her siste år skyldes at 

  to ansatte har hatt i helt og delvis langtidsfravær.  

- Personskader:

Det har ikke vært rapportert personskader i 2010. 

3. Bemanning og organisasjon
Fellesrådets ansatte (endringer):

• Vakant organiststilling i 40% ble besatt 01.01.2010: Erik Sjaastad

Prestene:
• Sogneprest Arnhild Øfsti Schjetne
• Sognneprest Tor Bjørn Andresen Osberg 
• En rekke andre prester har hatt enkeltgudstjenester, gravferder og vielser. 
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Fellesrådets ansatte pr. 31.12.10  

Fuksjon/område Navn Stillingsandel
Kirkeverge Reidun Bugge 100 %
Daglig leder for menighetene/

kirkevergens stedfortreder

Inger-Lise Klette 100 %

Sekretær ved kirkekontoret Anne-Lise Hageland 50 %
Diakon - vikar Marthe Solbakken 100 %
Kantor Inger Johanne Orefellen 65 %
Organist Terje Norum 75 %
Organist Erik Sjaastad 40 %
Fagsjef gravferd Haavard Kirkeng 100 %
Fagsjef grøntanlegg Jon Rino Grønn 100 %
Kirketjener (og utomhusansatt) Viggo Kolstad 100 %
Kirketjener/klokker Anette Hansen 50 % 
Renholder Solveig A. Weum Johansen 50 % 
Renhold Aslaug Johansen 91 %
Stillingsmasse 10,21 årsverk 1020 %

En av de ansatte ved utomhusanleggene har vært i et lengre sykefravær og Atle Brunslid 

har vikariert i stillingen og ivaretatt oppgavene på en utmerket måte..

En rekke vikarer hjelper oss med mange ulike oppgaver under  ferier, fravær og fri- 

turnusordninger slik at oppgavene blir godt ivaretatt. De som har hatt flest slike tjenester 

nevner vi her: 

Organistvikarer: Carla Børresen, Tom Rønningsveen, Arne Hesjadalen, Halvor Kjerkreit 

og Thor Skott Hansen.

Kirketjenervikarer: Jens Osberg, Bodil Fjeld Hansen, Hans Haga, Øystein Hermansen.

4. Viktige saker, utvikling, vedlikehold av bygg og anlegg

• Å lage et budsjett i balanse for 2010 fikk mye fokus første del av vårterminen, 
da de vedtatte rammetilskuddet fra kommunen for 2010 var kr 840.000,- lavere enn 
det avtroppende fellesråd hadde lagt opp sitt budsjett etter.

• Arbeide med strategiplan for fellesrådet ble startet opp i 2010, og planen skal 
sluttføres primo 2011. Planen skal gi retning for en noe mer langsiktig prioritering av 
arbeidsoppgaver og økonomi/ressursbruk.

• Leiesatsene er blitt justert, samt regulering av årlig beløp til gravstell.

• Justering av regelverk tilknyttet bruk av gravlys/gravlykter.

• Kirkegårdsutvidelsen ble ferdigstillet sommeren  2010 (selve arbeidet), og 
kirkegården var tenkt innviet/vigslet tidlig høst . Uheldige omstendigheter i saken har 
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forsinket nødvendig godkjenning. En godkjenning forelå dessverre heller ikke ved 
årets slutt. Saken skal behandles i kommunen i januar 2011, og det er å håpe  at de 
nye gravarealene kan innvies og tas i bruk i løpet av våren 2011, forutsatt at ikke 
nye forsinkelser inntreffer.

• Utomhus-/grøntanleggene tas svært godt hånd om av de ansatte. 17.mai-
helgen var et beklagelig unntak, og ble slått urettmessig stort opp i lokalavisene.

•  Prioritering av bevilgede investeringsmidler på kr 1,5 mill- og iverksetting/ 
gjennomføring av tiltakene:
o Utskifting av heisen i Ekholt kirke – ferdigstilt
o Reparasjon av klokketårnet ved Ekholt kirke – ferdigstilt
o Istandsetting av helleplassen ved Ekholt kirke, inkl drenering og asfaltering – stort 
sett ferdigstilt, - noen mindre arbeider som oppmåling av parkeringsplasser, skilting og 
beplantning fant kirkevergen at var bedre å utsette til våren 2011. Da kommer det også 
nye sitteplasser utenfor på helleplassen  og de gamle krakkene skal pusses opp i løpet 
av vinteren.
o Luftfuktere i Ekholt og Rygge kirker – innkjøpt og installert.
o Utbedring av Larkollen kirke, råte- og soppskader – ferdigstilt
o Rensing av orglene i Rygge og Ekholt kirker – satt i bestilling i 2010, utføres i 2011 
pga kapasitetsproblem hos orgelbygger Ryde & Berg
o Gjennomføring av forprosjekt 2 Rygge kirke – utsatt til 2011 pga 
kapasitetsproblemer hos Byggkontroll AS.

• Befaring av kirker, bygg og anlegg under Rygge kirkelige fellesråd med 
oppsummerende tilstandsrapport i etterkant.

• Forslag til budsjett for 2011 oversendt kommunen med søknad om økte 
rammer i 2011.

 
• Allhus/ menighetshuskomitén for Rygge MR har ikke hatt møter i 2010. 
Allhus-tanken er lagt på is, og en ren menighetshuskomite er opprettet for videre 
arbeid i 2011.

• Fellesrådet v/kirkevergen administrerte 107 gravstellskonti og gravstell i 
2010. Kapital pr 31.12.10 var kr. 874.855,40. Årlig stell koster nå kr. 850,- pr. grav.

• Kirkegården:  I alt 105 gravlagte. 
Kistegravlegginger 67, herav 11 utensogns / fra andre kommuner. 
Urnegravlegginger 38, herav 4 utensogns/fra andre kommuner. 
Kremasjonsprosent Rygge-borgere: 37,8%

5. Økonomi
Rammetilskudd fra kommunen til kirken ble på kr. 7,100 mill i 2010. Fellesrådet fikk kr 
840.000 mindre i rammetilskudd fra kommunen enn antatt, og kr. 1.467.000 mindre enn 
det opprinnelige omsøkte beløp. Det skal da sies at fellesrådet hadde tatt inn i planene 
for driftsbudsjett vedlikeholdsarbeider som det i kommunestyrets endelige budsjettvedtak 
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ble gitt investeringsmidler til.

Gravlegatenes regnskap for 2009 er avlagt og revidert. Regnskapet viser innestående 
kapital på kr. 870.793,- pr. 31.12.2009. Kapitalen er plassert i bank på rentebærende 
konti for hvert gravlegats navn. 

Under Tjenesteytingsavtalen mellom kirken og kommunen er  regnskapene for kirken ført 
av Råde kommunes regnskapskontor. 

Utviklingen i driftstilskuddet fra Rygge kommune viser følgende utvikling for perioden 
2006 – 2011:  
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Kirkelige takster  er justert og holder nå dette nivå: 
 
 Kistebegravelse utensogns 2.500  (uten seremoni 2.000)
 Bisettelse utensogns 1.500
 Urnenedsetting utensogns      500
 Leie av kirke m/kirketj.   900/600  (Rygge, Ekholt / Larkollen)
 Leie av organist/ekstra øving    300 (gravferder)
 Leie av organist/ekstra øving    500 (vielser)
 Samlingsmusikk    500
 Sletting av grav      500
 Oppretting av gravminne    500
 Vielse utenbygds  2.500  (4.300 utenfor prostiet)
 Festeavg. enkeltgrav    1.500 (10 år) 
 Festeavg. dobbeltgrav  2.000 (10 år)
 Festeavg. urnegrav     1.000 (10 år)
 Medfestet grav  3.000 (20 år)

6. Budsjett 2011 og investeringer ut over rammetilskudd: 

Fellesrådet søkte Rygge kommune om følgende økonomiske midler for året 2011:
- Kr. 7.849.000 til driftsbudsjett/rammetilskudd

I tillegg søkes det om investeringsmidler utenfor rammen  : 1.100.000  
• Digitalt orgel Rygge gravkapell 300.000
• Møbler i kirkene 200.000
• Forprosjekt menighetslokaler Rygge 100.000
• Utskifting av oppvarmingssystem, Rygge400.000
• Flygel, brukt 100.000
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Driftsbudsjettet:
Fellesrådet fikk for 2011 en økning i sine rammer fra Rygge kommune på 8,4% 
sammenlignet med bevilgingene fra kommunen i  2010, og vurderes som gledelig til 
tross for at det er kr 194.000,- mindre enn det budsjettinnspillet som var sendt fra 
fellesrådet til rådmannen. Til sammenligning var økningen fra 2009 til 2010 på 7,8%.

Investeringsbudsjett:
Det er ikke bevilget nye investeringsmidler  i 2011. Ubrukte investeringsmidler fra 2010 
vil bli benyttet i 2011 til igangsatte/gjenstående prioriterte tiltak fra 2010.

Til slutt 
vil vi takke alle fellesrådets ansatte, prester og alle frivillige for stor innsats i året som 
ligger bak. 
Mange hender, kloke hoder, fleksibilitet, humør og stå-på-vilje får til sammen utrettet 
mange bra og gode ting! 

Februar 2011

Britt Elisabeth Røhnebæk  (sign.) Reidun Bugge
Leder Rygge kirkelige fellesråd kirkeverge
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