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PROTOKOLL 

Det var ingen innsigelser eller merknader til innkalling og saksliste.

TILSTEDE:
Britt E. Røhnebæk, Svein Sørensen, Laila Torp, Pål Morten Lia, 
sogneprest Tor Bjørn A. Osberg, komm.repr. Aud-Kristin Løken.
Kirkeverge Reidun Bugge.

Referent: Kirkevergen

37/11 PROTOKOLL FRA MØTE 05/11

Kirkevergens innstilling:

Protokollen godkjennes og undertegnes.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

38/11 VEDLIKEHOLDSPLAN

Kirkevergens innstilling:

Fremlagt vedlikeholdsplan vedtas.

VEDTAK:

Kirkevergens forslag til vedlikeholdsplan godkjennes med 
følgende tilføyelser/endringer:

Nåværende punkt 13 blir punkt nr. 14.

Nytt punkt nr. 13: Det utredes utgifter til utskifting av det
elektriske anlegget i Rygge kirke og kostnader rundt fjernvarme
til kirken i løpet av 2012, med tanke på investeringsbudsjett 
2013.

Punkt 15. (nytt): Kirkevergen kontakter teknisk etat med tanke
på utbedring av rømningsvei for funksjonshemmede fra 
underetasjen i Ekholt kirke. 
Innarbeides i planer for investeringsbudsjett 2012.



Punkt 16. (nytt): Kirkevergen undersøker kostnader ved
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fremtidige permanente muligheter for overføring av lyd og bilde 
mellom Rygge kirke og gravkapellet. Det tekniske bør kunne
legges til rette, selv om skjerm og kamera innleies ved aktuelle 
situasjoner.  Utredes med tanke på investeringsbudsjett 2013.

39/11 BUDSJETT 2012.  Drift og investeringer.

 Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet drøfter forslagene til drifts- og investerings-
budsjett for 2012 og gjør vedtak som legges fram i møte med
kommunens administrasjon.

Fellesrådets kommentarer:
Driftsbudsjettet bør justeres ned noe og økninger begrunnes.
Posten Trosopplæring økes til 40.000.
Godtgjøring råd justeres ned til 110.000.
Kan posten kontorutgifter reduseres noe? (Innkjøp av nye 
tekstbøker og liturgimateriale må tas høyde for her).

VEDTAK:

Driftsbudsjettet:
Kirkevergen gis fullmakt til å justere ned driftsbudsjettet noe 
i henhold til samtalen i fellesrådet.

Investeringsbudsjettet:
Kirkevergens innstilling er godkjent under forutsetning av 
samsvar mellom fellesrådets vedtatte vedlikeholdsplan, sak 38/11.

Kirkevergen justerer budsjettinnspillet snarest og oversender 
fellesrådets medlemmer.

40/11 REGNSKAPSSTATUS pr. 01.08.2011
(Saken ble behandlet etter sak 37/11)

Kirkevergens innstilling:

Regnskapsoversikten tas til orientering.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.



41/11 GRAVSTELLSAVTALENE

Kirkevergens innstilling:
Gravstellavtalene fordeles likt mellom Blomstersmia og Urstad 
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Gård og gartneri fra 1/1-2012. Det inngås 5-års kontrakt med
begge firmaer. Årlig beløp som tas ut i perioden fra den enkelte avtalekonto fastsettes i 
perioden til kr. 1.197,50 pr. år.

VEDTAK:
Gravstellavtalene fordeles likt mellom Blomstersmia og Urstad 
Gård og gartneri fra 1/1-2012. Det inngås 5-års kontrakt med 
begge firmaer. Årlig beløp som tas ut i perioden fra den enkelte 
avtalekonto fastsettes til kr. 1.250,- pr. år inkl. mva.

42/11 INFORMASJONSSAKER

Marthe Sandli er engasjert for avsatte trosopplæringsmidler, 
- foreløpig ut året 2011. Det er utarbeidet oppgaveplan.

Vennskapsbesøk fra Latvia står snart for døren. Søndag 25. september blir det 
“vennskaps-gudsjeneste og innsetting av ny diakon, Marit Kristine Hansen. Svein 
Sørensen tar imot henne  på vegne av fellesrådet denne dagen. Kirkevergen 
sørger for velkomstbukett.

Tor Bjørn Osberg orienterte om prestesituasjonen. Ny prost forventes på plass i 
løpet av høsten, men det er foreløpig usikkert når han tiltrer, noe som har med 
ferdigstillelse av bolig å gjøre.

Dokument utarbeidet av Tor Bjørn A. Osberg vedr. lokalt arbeid etter 22/7-11 ble 
utdelt og kommentert.

43/11 EGENKAPITALINNSKUDDET 2011 til KLP
(Tilleggssak til den utsendte sakslisten)

Kirkevergens innstilling:
Egenkapitalinnskuddet til KLP for 2011, kr. 15.284, dekkes fra 
driftsfondet, post 0100-5200-041.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

44/11 SAK FRA KADM-utvalg (fellesrådets sak 30/11)

KADM-utvalgs vedtak:



Overskriften/første setning skal være:
STILLINGSBESKRIVELSE FOR KIRKETJENERE i 50% stilling under 
Rygge Kirkelige Fellesråd.

Neste setning sløyfes i sin helhet.
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Kirkevergens innstilling:

KADM-utvalgs vedtak godkjennes.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

45/11 EVENTUELT
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

GODKJENNING:

Tilføyelse til protokollen:
Vedr. budsjettinnspill for 2012 til kommunen fra fellesrådet, sak 39/11.

Det har vært muntlige drøftelser og e-postkorrespondanse i etterkant av møte 06/11 vedr. 
budsjettinnspill 2012 til kommunen.
Det som ble fellesrådets endelige innspill er sent ut som vedlegg i e-post til fellesrådets medlemmer.
Ønsket ramme fra fellesrådet ble fastsatt til 8.167.000
Fellesrådets leder, sogneprest Osberg og kirkevergen hadde 
Budsjettmøte med rådmannen 26/10.
Rådmannen la frem sitt budsjettforslag 3. november. 
Hans innstilling på rammetilskudd for kirken 2012 (redegjort 
for i egen e-post): 7.195.000
Deretter ble det sendt brev til de politiske gruppelederne.
Fellesrådets leder og kirkevergen møtte Høyres gruppe 14. november.

Om nødvendig orienterer rådsleder nærmere for detaljer i møte 07/11.

16/11-2011
Reidun Bugge,
Kirkeverge



GODKJENT


