
 

1 

 

      PROTOKOLL 

 

 

Møtedato:  

 

18. oktober 2012 

 

 

Sted:  

 

Møterommet på kirkekontoret 

 

 

Varighet:  

 

kl. 1500-1755 

 

 

Faste medlemmer til stede: 

 

 

 

 

 

 

Per Harald Svendsen (RMR) 

Pål Morten Lia (RMR) 

Erna Hogrenning (EMR) 

Leif Birger Magnussen (RK) 

Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.) 

 

Forfall: 

 

 

Laila Torp (EMR) 

 

 

Vararepresentanter til stede: 

 

 

Elisabeth W. Dyhre (2) 

 

Forfall: 

 

 

 

 

Andre:  

 

 

Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær) 

 

Møteleder:  

 

 

Per Harald Svendsen (rådets valgte leder) 

 

Saker: 

 

Fra 36/2012 til 43/2012 

 

 

 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. 

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

  

Vedlagt følger: Intet. 

 

JV. 
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SAKSLISTE 
 

 

KIRKEPOLITISKE SAKER: 

 

36/2012 Godkjenning av protokollen fra møte 11. september 2012 

37/2012 Arbeidsformer (2. gangs behandling) 

38/2012 Endringer i forskriften til gravferdsloven (høring) 

39/2012 Budsjett 2012 – Budsjettjustering  

40/2012 Regnskap 2012 - Den økonomiske situasjonen pr. 30/9 

41/2012 Budsjett 2013: Fastsettelse av diverse nye satser 

42/2012 Sosialt samvær/fest for FR-ansatte høsten 2012 

43/2012 

Eventuelt 

Referatsaker 

 

 

 

 

 

Liste over vedlegg: 
 

 

Sak 38/2012: Endringer i forskriften til gravferdsloven 
Vedlegg 1: Forslag om endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, 

                   kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) 

Vedlegg 2: Høringsnotatet fra departementet (FAK) (Fokus: Punkt 2 Sammendrag) 

 

Sak 39/2012: Budsjett 2012 - justeringer 

Vedlegg 3: Tabell med forslag til “justert budsjett” 2012. 

 

Sak 40/2012: Regnskap 2012 – Den økonomiske situasjonen pr. 30/9  

Vedlegg 4: Tallrapport med nøkkeltall fra regnskapet pr. 30.9.2012 

Vedlegg 5: Tallrapport med detaljer  fra regnskapet pr. 30.92012  - med budsjettkontroll 

 

Sak 41/2012: Budsjett 2013 – Fastsettelse av diverse nye satser 

Vedlegg 6: Liste over priser/satser for Rygge kirkelige fellesråd sine 

                   betalingstjenester i 2012 

Vedlegg 7: Satser og regler for godtgjøring til kommunale folkevalgte i Rygge kommune  

                  (Et dokument lastet ned fra kommunens hjemmeside) 

Vedlegg 8: Vårt eget “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår” (fra 1998/2004) 

Vedlegg 9: En oversikt over godtgjøringer til folkevalgte i nærliggende fellesråd.  
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 36/2012: Godkjenning av protokollen fra  

møtet 11. september 2012 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 36/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 13/9.  

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

MØTEBEHANDLING 
På side 3 under vedtak tilføyes: Protokollen ble godkjent. 

På side 18 under vedtak:  

- tirsdag 12/12 ble rettet til onsdag 12/12 

- mandag 18/12 ble rettet til tirsdag 18/12 

Kirkevergen har undersøkt oppfølgingen av den justerte kompetanseplanen: 

- sekretæren fra møtet 19/6 har levert notatene fra møtet til kirkevergen 

- kirkevergen påtok seg å legge inn de vedtatte justeringene 

- den nye kirkevergen sjekker status i plandokumentet opp mot protokollen fra et kadm-

møte hvor planen ble behandlet under sak 3/12, hvilket er kilden til justeringene 

 

VEDTAK 
Protokollen ble godkjent. 
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 37/2012: Arbeidsformer (2. gangs behandling) 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 11. september 2012 26/2012  Jon Veflingstad 

Fellesrådet 18. oktober 2012 37/2012  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
Fordi denne saken ikke ble ferdig drøftet i forrige møte, settes den opp på nytt. 

Det er særlig følgende punkt fra forrige gangs behandling, som kirkevergen tenker at 

fellesrådet bør arbeide mer med: 

 

Hva ønsker fellesrådet å arbeide med, som går ut over det alminnelige? 

 

I Kirkelovens § 14, 1. ledd, omtales oppgavene som kirkelig fellesråd er satt til å løse: 

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 

utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom 

menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

 

Representantene (og vararepresentantene) som møter i fellesrådet oppnevnes på følgende 

måter:  

- av og blant demokratisk valgte medlemmer i menighetsrådene  

- en prest oppnevnt av biskopen 

- en representant oppnevnt av kommunestyret    

 

Kirkelige fellesråd er ut fra dette et demokratisk oppnevnt råd, som forutsettes å arbeide med 

kirkepolitiske saker. 

 

I Kirkelovens § 15 omtales ansvaret kommunen har for å bevilge midlene som trengs til 

driften og utviklingen av den lokale kirken. Denne innretningen innebærer at det til syvende 

og sist er kommunestyret som fastsetter rammevilkårene for kirkens arbeid, men fastsettelsen 

skjer selvsagt ut fra et godt utredet og begrunnet budsjettforslag fra kirkelig 

fellesråd/kirkevergen. 

 

Følgende opplagte saker følger av “årshjulet”: 

- Møteplan for 1. halvår (desember) 

- Konstituering av fellesrådet (Leder og nestleder velges for ett år av gangen) (desember) 

- Årsregnskap (1. gangs behandling) (februar)  

- Budsjettet (trinn 1/de store linjene) (april/mai) 

- Årsregnskapet (2. gangs behandling/endelig godkjenning) (april/mai/juni) 

- Møteplan for 2. halvår (juni) 

- Budsjettet (trinn 2/innspillet til kommunen om driftsmidlene og investeringsmidlene som 

trengs videre framover) (august/september) 

- Budsjettet (trinn 3/endelig vedtak) (desember) 
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Rådet har dessuten bedt om å få en statusrapport om regnskapet til hvert møte.  

 

Andre typer saker som fellesrådet forutsettes å skulle ha til behandling/vedtak kan f.eks. 

være: 

- Planer for vedlikehold og tilpasninger av kirker/kirkebygg 

- Planer for anskaffelse og endring av kirkeinventar, herunder orgler/instrumenter 

- Planer for anlegging, drift og vedlikehold av gravplasser, herunder utvidelser av gravlund 

- Rammevilkårene for konfirmasjonsopplæring/trosopplæring 

- Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over FR’s budsjett 

- Forhold knyttet til ansvaret fellesrådet har som arbeidsgiver 

- Viktige forhold i forvaltningen av inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, 

midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsrådene stiller til 

fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene 

  

Administrasjonen i Rygge kommune ønsker mest mulig klare linjer i kommunikasjonen 

mellom kirken og kommunen, og vi har i den sammenheng mottatt følgende signaler:  

- at kirkevergen fortrinnsvis kommuniserer med administrasjonen v/rådmann og de som 

rådmann peker ut som kontaktpersoner i de aktuelle fagområdene 

- at de valgte medlemmene i fellesrådet tar seg av kommunikasjonen som trengs overfor 

medlemmer av formannskap/kommunestyret 

- det er dog slik at brev/notater som kirkevergen, ut fra oppdrag/vedtak i fellesrådet, lager 

til kommunen, skal adresseres og sendes på en slik måte at de kommer på kommunens 

offisielle postliste 

 

Fellesrådet utfordres til å drøfte tanker om tjenlige arbeidsformer og til å legge planer 

for sitt arbeid med å kommunisere virksomhetens behov til kommunepolitikerne. 

 

Hvilke saker bør fokuseres og hvorfor? 

Kunne det vært formålstjenlig å lage en medie- og informasjonsstrategi? 

Hvilke informasjonskanaler/medier/metoder vil vi i så fall ønske å satse på? 

Har vi kompetansen som trengs for å få dette til?  

Hvis ikke, hva må i så fall til? 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

MØTEBEHANDLING 
Fellesrådet mente det var viktig å gjøre en innsats for å sikre at kommunepolitikerne har 

kunnskapen som trengs for å fatte beslutninger om bevilgninger til kirkelige formål. Gjennom 

debatten ble det klart at rådet ønsket å invitere gruppelederne i partiene til et møte. Mandag 5. 

november klokken 1600 til 1800 ble plukket ut som et sannsynlig godt tidspunkt.  

 
Kirkevergen viste et eksempel på hvordan kirken kan presenteres på web ved bruk av 

fotografier: 

- kirkene; utvendig (ulike årstider), innvendig, inventar, 

- gravlund; parkmessig, service, rutiner/utstyr 

- kirkelige handlinger; gudstjeneste, dåp, vigsel, konfirmasjon  

- andre aktiviteter; trosopplæring, diakoni, korvirksomhet 

- vedlikeholds- og byggeprosjekter (tidligere) 

- vedlikeholds- og byggeprosjekter (under gjennomføring og framtidige behov/innspill til 

kommunens økonomiplan) 
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Fellesrådet mente at en lignende løsning burde kunne bygges opp også for Rygge kirkelige 

fellesråd. En slik løsning vil kunne bli en ypperlig kommunikasjonsplattform, ikke bare 

overfor kommunepolitikerne, men også overfor befolkningen i Rygge kommune. 

 

Kirkevergen tok også opp kirkens rolle som tjenesteleverandør i lokalsamfunnet og at vi i den 

forbindelsen burde være langt mer åpne og frimodige i samspillet med lokalavisa. Det ble 

foreslått å invitere oss selv til et møte med redaktøren for Moss Avis. Hensikten med møte 

skal være (1) å se på mulighetene for et mer dynamisk samspill mellom pressen og den lokale 

kirken, (2) be om assistanse til gjennomføring av skrivekurs og fotokurs for kirkestaben og (3) 

lage en plan for saker/temaer som bør kunne være av interesse å skrive om.  

 

Under debatten kom rådet inn på det faktum at vi fortsatt ikke har fått statlige bevilgninger til 

trosopplæring. Det ble i den forbindelsen stilt følgende spørsmål: 

- Er det mulig å legge forholdene til rette innenfor de rammene vi har, slik at vi kan komme 

i gang med deler av trosopplæringsprosjektet? 

- Er det mulig å tenke seg at det innenfor de stillingene og de ansatte vi i dag har kan skapes 

“rom” for arbeide med trosopplæringstiltak? 

Kirkevergen ble utfordret til å ta dette opp med staben. 

Menighetsrådene utfordres til å se på mulighetene for å bistå både med midler og med frivillig 

innsats. 

 

VEDTAK 
Det skal legges opp til et årlig kontaktmøte med de politiske partiene i Rygge kommune. 

Gjennomføringen bør koordineres nøye med budsjettprosessen som foregår hver høst. 

Årets kontaktmøte søkes lagt til mandag 5. november kl. 16 (2 t)  

Forslaget om å bygge opp en fotowebløsning for presentasjon av kirkene, gravlunden og 

kirkens arbeid i Rygge støttes. 

Forslaget om et mer dynamisk samarbeid med lokalavisa støttes. 
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 38/2012: Endringer i forskriften til gravferdsloven 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 38/2012  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 
Vedlegg 1: Forslag om endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, 

                   kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) 

Vedlegg 2: Høringsnotatet fra departementet (FAK) (Fokus: Punkt 2 Sammendrag) 

 

SAKSUTREDNING 
Den opprinnelige gravferdsloven ble innført med virkning fra 1.1.1997.  

En justert utgave av gravferdsloven ble innført med virkning fra 1.1.2012. (Lov om endringer 

i gravferdsloven). 

Endringene i gravferdsloven foranlediget behovet for også å gjøre noe med forskriften til 

loven.   

Et utkast til en ny forskrift er for tiden ute på høring. 

Frist for å sende inn høringsuttalelse er satt til 1.11.2012. 

 

Kort om endringene i den nye gravferdsloven: 

Det "nye" navnet på gravferdsloven; Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), er uttrykk for 

det som har vært formålet med mange av endringene, at loven skal legge til rette for religiøst og livssynsmessig 

mangfold på dette området. 

Av samme grunn har § 5 fått en utvidet tekst ”Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, skal gis 

anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes 

eller gjennomføres slik at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- 

eller livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme gravplassen.” 

I § 6, om rett til grav, er det kommet et nytt tredje avsnitt med følgende ordlyd: ”Ved gravlegging i grav som er 

særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteters behov, dekkes kostnadene av 

kirkelig fellesråd i hjemkommunen når denne ikke selv har anlagt slike graver.” 

Loven forlenger også fristen for gravlegging fra åtte til ti dager. 

----------------- 

I vedlegget “Forslag om endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, 

kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)” finner dere punkt for punkt hvilke endringer 

som er foreslått, rent ortografisk. 

 

I vedlegget “Høringsnotatet fra departementet” omtales/drøftes de foreslåtte endringene 

mer inngående. 

 
Som en hjelp til raskere å komme inn til kjernen av de ovenfor nevnte dokumenter, peker 

kirkevergen særlig på høringsnotatet fra departementet, punkt 2. Sammendrag og punkt  

3. Tilpasninger til religiøse og livssynsmessige minoriteter. 
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Om en konkret utfordring/erfaring 

Tidligere i høst hadde vi et tilfelle hvor en muslim hjemmehørende i Rygge ble gravlagt på et 

særskilt tilrettelagt gravfelt i Oslo. Begrunnelsen for dette var påstanden om at det ikke fantes 

løsninger i Rygge som kunne benyttes. Saken kom til overflaten gjennom en henvendelse fra et 

gravferdsbyrå i Oslo, hvor vi ble utfordret på å betale utgiftene som følger av gravleggingen på 

annet sted enn der vedkommende hører hjemme.  

 

Fordi det i Rygge nylig er anlagt en utvidelse av gravlunden, hvor nettopp tilretteleggingsbehovet 

overfor andre tros- og livssynssamfunn skal kunne ivaretas, fikk “søkeren” avslag på sin 

henvendelse. Om vi hadde innvilget søknaden, hadde det påført Rygge kirkelige fellesråd ansvaret 

for festeavgifta i Oslo for den aktuelle graven, og saken hadde antakelig ført til presedens. 

 

Det vi har erfart i denne saken, er at det å legge til rette for andre tros- og livssynssamfunn 

antakelig er mer komplekst og utfordrende enn det vi aner ved første øyekast. Utfordringen vi stod 

overfor her var at vi hadde med en spesiell kategori muslimer å gjøre, som av andre muslimer 

vurderes/kategoriseres som “utstøtte”, og som av den grunn ikke aksepteres gravlagt på samme 

sted som de “godkjente”. Ved å gravlegge vedkommende hos oss, hadde det kanskje blokkert for 

gravlegging av andre muslimer. Kunnskapen om dette gjorde altså at familien valgte å ta 

ekstrakostnaden ved å gravlegge vedkommende i Oslo. Kirkevergen tør hevde at problemene som 

ligger i dette ikke er hos oss, men finnes som en utfordring minoritetene imellom. 

 

Følgende viktig spørsmål reises i denne forbindelsen: Hvor langt plikter kirkelig fellesråd og 

kommunen å strekke seg i forhold til investeringer for særskilt tilrettelegging? Hvor lang avstand 

må det i et tilfelle som dette være mellom de godkjente og de ikke godkjente? Kan det f.eks. være 

slik at vi i de vanskeligste tilfellene må anlegge en særskilt gravlund, på et annet sted i 

kommunen? 

 

Det arbeides for tiden med å få til et fellesmøte for representanter fra alle tros- og livssyns-

samfunn i Østfold, hvor tilretteleggingsbehovene vil bli et av hovedtemaene. Hva som kreves (må 

tas hensyn til) og hvordan dette kan innrettes (løses i praksis) er noe partene i åpenhet må snakke 

om og drøfte fram løsninger på, og kanskje også avtalefeste for hvert enkelt fellesråd/gravlund. 

 

----------- 

 

Saken legges fram for fellesrådet til debatt. 

Målet med debatten kan være å komme fram til noen punkter som fra vårt ståsted oppleves viktige 

å få avklart gjennom den nye forskriften. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Kirkevergen delte ut og kommenterte følgende nye dokumenter: 

- “Dødsritualer i det flerreligiøse Norge” (v/Anders Kartzow og Cora Alexa Døving) 

(hentet fra www.trooglivssyn.no) 

- “Etablering av gravfelter for muslimer” (førstesiden av et brev fra Islamsk Råd Norge til 

Kirkevergens kontor i Sørum kommune) 

- To kartutskrifter for sjekk/kontroll av retningen på gravrutene i det området som er avsatt 

til graver for andre tros- og livssynssamfunn 

 
I debatten var fellesrådet innom følgende spørsmål/tema: 

- det nylig opplevde tilfellet hvor gravplass i Oslo ble valgt 

- at vi i Rygge har et område med ikke vigslede graver øremerket andre tros- og 

livssynsamfunn 

- kirkevergens beslutning om ikke å akseptere regning for gravlegging og festeavgift i Oslo 

http://www.trooglivssyn.no/
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- gravlegging uten bruk av kiste (uaktuelt) 

- håndteringen av fremmedelementer/metallbiter i asken fra kremasjoner 

 

VEDTAK 
Fellesrådet har ingen kritiske anmerkninger til den nye forskriften, men vil at våre erfaringer 

med krav om betaling for gravlegging andre steder må tas med i høringssvaret. 
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 39/2012: Budsjett 2012 - justeringer 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 39/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

Vedlegg 3: Tabell med forslag til “justert budsjett” 2012. 

 

SAKSUTREDNING 
Et av kravene til et regnskapssystem er at det skal kunne lages tallrapporter hvor det faktiske 

forbruket pr. art (konto) kan måles opp mot budsjett. 

 

Pr. dato er det ikke lagt inn noen budsjettall for 2012.  

Siden vi er kommet så langt i driftsåret som til oktober måned, har kirkevergen, i samråd med 

økonomiavdelingen i kommunen, kommet fram til å ville legge inn budsjettallene som “justert 

budsjett”. Kirkevergen er blitt lovet å få rettigheter i økonomisystemet og bistand/opplæring til 

selv å kunne arbeide i budsjettmodulen av programmet. Budsjettallene ønskes selvsagt på plass så 

fort som mulig, men i følge økonomisjefen i kommunen, kan det hende vi må vente så vidt lenge, 

at det er først i årsregnskapet at budsjettallene kommer med. Årsaken til dette er arbeidsmengden 

og prioriteringene som kommunens administrasjon må foreta. 

 

Da fellesrådet hadde budsjettet for 2012 til behandling i desember i fjor, var det i form av et 

oppsett uten klare henvisninger/koblinger til enkeltkonti (arter). Budsjettet var heller ikke splittet 

på de ulike ansvarene. Budsjettpostene var samleposter i form av tekstbeskrivelser med tilhørende 

budsjettall. 

 
For i det hele tatt å kunne bruke budsjettvedtaket for innlegging i økonomisystemet, har 

kirkevergen benyttet samme tabelloppsett som til budsjettforslaget for 2013, som ble behandlet i 

forrige FR-møte, og etter beste evne splittet budsjettallene på enkeltposter. Det er tatt 

utgangspunkt i den vedtatte kommunale driftsramma og andre kjente inntekter. For kostnadsdelen 

av budsjettet er lønnsdelen blitt gjennomarbeidet på samme måte som for budsjett 2013, men med 

grunnlønnssatser og lønnsjusteringer for 2012 selvsagt. Øvrige kostnadsarter er gjennomgått i 

forhold til erfaringstall fra tidligere år, i den hensikt å komme fram til en minste nødvendig 

grunnkostnad pr. art og ansvar, men selvsagt også for å favne kostnader på enkeltkonti som 

allerede går ut over det ordinære. 

 
Følgende budsjettmessige utfordringer er dessuten bakt inn i det justerte budsjettet: 

(1) Inndekning av tidligere regnskapsført merforbruk (1/3)  

(2) Kjøp av kisteløfter til kjølerommet (40’ kr) 

De budsjetterte sjukepengerefusjonene utgjør hovedbidraget som gjør at det justerte budsjettet 

balanserer. Se vedlagte talltabell. 

 
Forslag til vedtak: 

Det framlagte forslaget til justert budsjett for 2012 godkjennes. 

 

MØTEBEHANDLING 
Følgende forhold er endret/justert i oppsettet siden sakspapirene ble sendt ut: 

- pensjonskostnadene blir høyere enn det som tidligere har vært anslått (reguleringspemien) 
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- en av utgiftspostene for kirkegårdsdriften viser seg helt nødvendig å øke betydelig 

- som “motpost” til justeringene er det oppsatte “regnskapsmessige overskuddet” satt til 0. 

- det arbeides videre med å avklare størrelsen på regningene som kommer fra Rygge 

kommunen når det gjelder inndragning av mva-refusjon investeringer og for tjenesteyting, 

hvilket antas å slå positivt ut i forhold til resultatet for 2012. 

 

VEDTAK 
Det framlagte forslaget til justert budsjett for 2012 godkjennes. 
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 40/2012: Regnskap 2012 – Den økonomiske situasjonen  

pr. 30/9  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 40/2012  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

Vedlegg 4: Tallrapport med nøkkeltall fra regnskapet pr. 30.9.2012 

Vedlegg 5: Tallrapport med detaljer fra regnskapet pr. 30.92012  -  med budsjettkontroll 

 

SAKSUTREDNING 
De vedlagte rapportene vil bli behørig gjennomgått i møtet. 

Kommentarene som gis for å tegne et bilde av den økonomiske situasjonen, tar utgangspunkt i 

justert budsjett (ref. sak 39/2012). 

 

Forslag til vedtak 

De framlagte statusrapportene tas til etterretning. 

Den økonomiske situasjonen pr. 30.9.2012 synes å være under kontroll. 

 

MØTEBEHANDLING 
Vedlegg 4 ble benyttet under gjennomgangen av saken. 

 

VEDTAK 
De framlagte statusrapportene tas til etterretning. 

Den økonomiske situasjonen pr. 30.9.2012 synes å være under kontroll. 



 

13 

 

Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 41/2012: Budsjett 2013 – Fastsettelse av diverse nye satser 

 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 41/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

Vedlegg 6: Liste over priser/satser for Rygge kirkelige fellesråd sine betalingstjenester i 2012 

Vedlegg 7: Satser og regler for godtgjøring til kommunale folkevalgte i Rygge kommune  

                  (Et dokument lastet ned fra kommunens hjemmeside) 

Vedlegg 8: Vårt eget “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår” (fra 1998/2004) 

Vedlegg 9: En oversikt over godtgjøringer til folkevalgte i nærliggende fellesråd.  

 

SAKSUTREDNING 
 

Fastsettelse av nye priser for betalingstjenester 

Rygge kirkelige fellesråd forutsettes å skulle levere innspill til nye satser/priser i kommunens 

betalingsdirektiv for 2013, og det er da særlig tjenestene knyttet til gravleggingstjenesten som 

ønskes synliggjort der:  

- festeavgift for grav 

- graving av kistegrav for utenbys boende 

- graving av urnegrav for utenbys boende 

- leie av kirke for utenbys boende (gravferd og vigsel) 

Når kommunens betalingsdirektiv vedtas, innebærer det samtidig at deler av våre priser er 

godkjent av kommunestyret. 

 

Grunnlag for en eventuell prisøkning 

Kirkevergen har sjekket bl.a. i offisiell økonomisk statistikk og plukket fram følgende 

opplysninger som grunnlag for debatten: 

- den generelle prisstigningen de siste årene har vært moderat 

- stigningen i konsumprisindeksen de siste 12 månedene er på under 1 % 

- inneværende års lønnsoppgjør har en kostnadsramme som overstiger 4 %     

- i statsbudsjettet for 2013 er overføringene til kommunene i gjennomsnitt økt med 4,1 %.  

 

En prisøkning på 1 % utgjør eksempelvis: 

- gammel pris kr 500 => pluss 5 kr 

- gammel pris kr 1000 => pluss 10 kr 

- gammel pris kr 2000 => pluss 20 kr 

 

Potensialet for økte inntekter av betydning ligger eventuelt innenfor festeavgifta og betaling 

for forhåndsspill ved gravferd.  

 

Gjeldende grunnsats for festeavgift er kr 150/år (pr. grav). I førsteutgaven av budsjettet for 

2013 er det ført opp en inntekt fra festeavgifta på 230.000 kr. Enkelt regnet, gir dette ca. 150 

avtaler som skal fornyes. Om festeavgifta heves med 5 kr (3 %) så utgjør det en 

inntektsøkning på kun 7500 kr. Om vi hever grunnsatsen til kr 200, så får vi en inntektsøkning 

på kr 75000. 
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Når det gjelder betaling for forhåndsspill ved gravferd, er det en avtale/ordning for dette som 

innebærer at inntektene skal gå til kirkemusikalsk arbeid/aktivitet, og økte inntekter på dette 

området kan derfor uten videre ikke brukes til å forbedre bunnlinjen i fellesrådets ordinære 

drift, med mindre fellesrådet er av en annen mening. 

 

-------------------------- 

 

Vurdering av gjeldende regler/satser for godtgjøring til folkevalgte. 

Se vedlagte kartlegging av gjeldende satser i noen av de nærliggende fellesrådene.   

Se også vedlagte dokument “Satser og regler for godtgjøring til kommunale folkevalgte i 

Rygge kommune”. 

 

Reglene som er nedfelt i vårt eget “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår”, punkt 3 om 

møtegodtgjøring, anviser følgende mekanismer for beregning av godtgjørelse til valgte 

representanter av rådene våre: 

 

3.1  Leder av kirkelig fellesråd skal årlig ha 10 % av kirkevergens årslønn. 

 Ledere av menighetsråd skal årlig ha 6 % av kirkevergens årslønn. 

 Det utbetales ingen møtegodtgjøringer i tillegg til den faste møtegodtgjøringen. 

3.2   Leder av KADM-/AMU-utvalg og forhandlingsutvalg skal ha 3 promille av 

kirkevergens årslønn pr. møte. 

3.3 Medlemmer av fellesråd og menighetsråd skal ha kr. 400,- pr. møte, gjeldende fra 

01/01-2005. 

3.4   Medlemmer av KADM-/AMU-utvalg og forhandlingsutvalg får 1 promille av 

Kirkevergens årslønn pr. møte. 

3.5   Har leder av råd eller utvalg forfall, får fungerende leder dobbelt møtegodtgjøring for 

det aktuelle møtet. 

3.6   Møtegodtgjøring utbetales i tillegg til refusjon for tapt arbeidsfortjeneste eller 

erstatning til nødvendig stedfortreder. 

 

Hvis disse reglene videreføres, uten endringer, får vi følgende nye satser: 

- fast godtgjøring til valgt leder i fellesrådet pr. år: kr 56000 kr 56000 

- fast godtgjøring til leder i menighetsråd pr. år: kr 33600 kr 67200 

- medlemmer av fellesråd og menighetsråd pr. møte: 

 fellesråd: 3+1 x 10 x 400 = 16000 

 menighetsråd: 6 x 10 x 400 = 24000 

kr 400 kr 40000 

- leder av kadm-utvalg/amu og forhandlingsutvalg 

pr. møte: 

 

kr 

 

1680 

 

kr 

 

5040 

- medlemmer av kadm-utvalg/amu og 

forhandlingsutvalg pr. møte: 

 

kr 

 

560 

 

kr 

 

5040 

  SUM kr 173280 

 

I førsteutgaven av budsjettet for 2013, som fellesrådet behandlet den 11/9-2012, er det iht. 

erfaringstall fra tidligere års regnskaper budsjettert med kr 104000 til dette. 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak 

 

MØTEBEHANDLING 
Fellesrådet drøftet gjeldende priser.. 
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Fellesrådet drøftet situasjonen knyttet til tidligere vedtatte regler/satser for godtgjøring til 

folkevalgte og det faktum at reglene ikke har vært fulgt. 

 

Kirkevergen uttrykte følgende om kostnad som vil følge av dagens avtale: 

- over en 4-årsperiode vil godtgjøringene kunne summeres til 700’ kr, hvilket tilsvarer det 

som trengs for å skrape og male Larkollen kirke 

- når vi ser at enkelte fellesrådet har svært lave satser overfor medlemmer av fellesrådet og 

ikke noe til medlemmer av menighetsråd, så er det kanskje riktig å ta debatten fra bunnen 

av 

 

VEDTAK 
2012-prisene for betalingstjenester videreføres uendret for 2013. 

Vårt eget “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår” er modent for revidering. 

Kirkevergen kartlegger hva som ble utbetalt til den enkelte 1. halvår 2012.  

Leif, Per Harald og Jon fremmer et forslag til justert reglement til neste møte.  
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 42/2012: Sosialt samvær/fest for FR-ansatte høsten 2012 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 42/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
Det vises til punktet i den vedtatte strategiplanen for 2012 som handler om sosialt samvær/fest 

for FR-ansatte høsten 2012. 

 

Framlegget til denne saken settes opp av de i forrige møtet oppnevnte personer. 

 

Saken fremmes derfor uten forslag til vedtak.. 

 

MØTEBEHANDLING 
Følgende alternativer har vært undersøkt: 

- Balke gård: Julemiddag (serveres 2 gr), riskrem og kaffe til kr 390 + drikke 

- Ekeby gård: 3-retters middag til kr 690 + drikke 

 

Det ble foreslått også å inkludere de øvrige medlemmene i menighetsrådene. 

Aktuelle datoer ble debattert. 

 

VEDTAK 
Sosialt samvær/fest for ansatte, inkludert rådsmedlemmer arrangeres 27/11, alternativt 30/11. 

Det gjøres avtale med Balke gård som arrangementssted/leverandør. 

Tor Bjørn utfordres til å utarbeide et program for arrangementet. 
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Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 43/2012: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 43/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sak 43-1/2012 

Det legges opp til at hvert enkelt rådsmedlem får anledning til å orientere om forhold, 

hendelser, utfordringer som kan være relevante å kjenne til for alle rådets medlemmer. 

 

Sak 43-2/2012 

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

 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Sak 43-1/2012 

 

Rygge menighet har siden sist arbeidet med bl.a.: 

- Julekrybba: Saken har vært behandlet i Rygge menighetsråd, men uten helt å lande. Det er 

sendt søknad til Sparebank1 om gavemidler til anskaffelsen. 

- Budsjettet: Menighetsrådet har vedtatt å bevilge midler til oppussing av våpenhuset 

- Ny kirkeordning (høring) 

- Prostebesøket 

- Et arrangement i Rygge kirke 29/11 kl 1900: Oddbjørn Sørmoen kommer for å kåsere om 

Rygge kirke og kirker i Østfold i en historisk sammenheng 

 

Ekholt menighet har siden sist arbeidet med bl.a.: 

- Prostebesøket 

- Gudstjenesteordningen 

- Ny kirkeordning 

 

Sak 43-2/2012 

Et notat datert 18/10-2012 med overskriften “Kirkevergens orienteringer til fellesrådet” ble 

levert ut og gjennomgått. 

 

VEDTAK 
Fellesrådet tar orienteringene til etterretning. 
 

 

 

 


