
      PROTOKOLL 

 

 

Møtedato:  

 

27. november 2012 

Sted:  

 

Møterommet på kirkekontoret 

Varighet:  

 

kl. 1500-1700 

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 

 

Saker: 

 

Fra 44/2012 til 50/2012 

 

Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. 

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

  

Vedlagt følger: 

 

JV. 

 

 

 



SAKSLISTE 
 

 

KIRKEPOLITISKE SAKER 

 

44/2012 Godkjenning av protokollen fra møte 18. oktober 2012 

45/2012 Kirkeordning etter 2013 

46/2012 Konstituering: Valg av leder/nestleder for 2013 

47/2012 Møteplan 1. halvår 2013 

48/2012 Regnskap pr. 31. oktober 2012 

49/2012 Godtgjøring til folkevalgte 

50/2012 Orienteringssaker 

Eventuelt  

 

 

 

 

 

Liste over vedlegg 
 

Sak 45/2012: Kirkeordning etter 2013 

Vedlegg 1: Pdf-dokument med selve spørreskjemaet. 

Vedlegg 2: Pdf-dokument med innspill/kommentarer til hvert enkelt spørsmål i 

                   spørreskjemaet. 

 

Sak 48/2012: Regnskap pr. 31. oktober 2012 

Vedlegg 3: Tallrapport med nøkkeltall fra regnskapet pr. 31.10.2012. 

 

 

 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 44/2012: Godkjenning av protokollen fra  

møte 18. oktober 2012 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 27. november 2012 44/2012  Jon Veflingstad 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

Protokollen er sendt ut tidligere. 

 

SAKSUTREDNING 
 

Forslag til vedtak 

Protokollen godkjennes. 

 

 

MØTEBEHANDLING 
 

 

VEDTAK 
 

Protokollen godkjennes. 

 

 

 

 

 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 45/2012: Kirkeordning etter 2013  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 27. november 2012 45/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

Refleksjonsnotatet fra Kirkerådet:  

- Papirutgave av “Kirkeordning etter 2013” er sendt ut/delt ut tidligere. 

- En elektronisk utgave av dokumentet følger vedlagt. 

Vedlegg: Pdf-dokument med selve spørreskjemaet. 

Vedlegg: Pdf-dokument med innspill/kommentarer til hvert enkelt spørsmål i spørreskjemaet. 

 

SAKSUTREDNING 
 

Bakgrunn for saken 

 

Den norske kirke har gjennom mange år arbeidet fram diverse reformer/endringer.  

I forrige fellesrådsmøtet ble dere utfordret til å uttale dere om utkastet som forelå til endringer 

i gravferdsloven.  

 

I møtet den 27. november skal vi ta for oss Kirkerådets refleksjonsnotat om “Kirkeordning 

etter 2013” og besvare spørsmålene som er stilt i den såkalte Quest-back-undersøkelsen. Frist 

for å sende inn rådets svar er satt til 1/12-2012. 

 

Med begrepet “kirkeordning” forstår vi “regler for kirkelig organisering gitt av kirkelige 

organer”. 

 

For å lage en form for oppsummerende innledning om hva dette handler om, har kirkevergen 

gått ut på nettet og søkt etter “stoff” om det politiske “demokratiforliket”, som fant sted i 

Stortinget i 2008.  

 

Følgende funn på Wikipedia er her klipt inn:  

 

Den nye statskirkeordningen 

 
Den nye Statskirkeordningen (eller «Kirkeforliket») er betegnelsen på en større endring/reform av 

forholdene mellom kirke og stat i Norge. Forliket ble presentert av regjeringen i april 2008 og trådde i 

kraft i mai 2012. Forliket medfører betydelige endringer i Grunnloven og vil blant annet føre til at 

kirken selv vil få retten til å utnevne biskoper og proster via demokratiske valg. Den gamle ordningen 

med at regjeringen utnevner biskoper i kirkelig statsråd vil dermed falle bort. 

 

På en pressekonferanse den 10. april 2008 opplyste kirkeminister Trond Giske at det er enighet på 

Stortinget om et bredt forlik («kirkeforliket») om forholdet mellom stat og kirke. Alle partiene på 

Stortinget står bak forliket, som blant annet innebærer at Den norske kirke får utnevne biskoper selv. 

Kraver om at minst 50 % av regjeringens medlemmer faller også bort. Statskirken vil fremdeles bestå 

men båndene mellom stat og kirke blir betydelig løsere. 
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Den nye ordningen er av flere omtalte som den største endringen av Statskirka på flere hundre år. 

 

Det sentrale punktet for opposisjonspartiene er at Kirken nå skal få anledning til å utnevne sine egne 

biskoper og proster. Men det vil ikke skje før tidligst 2011 og først etter at kravene om økt demokrati 

er innfridd. Partiene var enige om at det skal gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke i 

løpet av 2011. Denne reformen skal skje i samarbeid med Kirken selv og skal gi Kirkens organer en 

sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. Reformen skal gjennomføres 

med utgangspunkt i Bakkevigutvalgets innstilling.  

 

Partiene 

Krf er det partiet som har ivret mest for reformen, mens Sp har vært det partiet som har vært mest 

kritisk til endringen. SV har også stilt seg positive til reformen, men ønsker helst et fullstendig skille 

mellom kirke og stat.  

Sps talskvinne, Inger Enger presiserte flere ganger torsdag at statskirken ikke blir avskaffet. Hun 

uttalte at «Det skjer ingen fundamentale endringer. Det har vært en utvikling på gang lenge og vi har 

gått med på å føre denne utviklingen videre». Høyres talskvinne, Ine Eriksen Søreide, uttalte at «Det 

som nå gjøres er et historisk steg i retning av en avvikling av statskirkeordningen». Odd Einar Dørum 

(Venstre) sier at avtalen er en historisk viktig begynnelse for å løsne båndene mellom stat og kirke. 

Anders Anundsen (Frp) sier at avtalen befrir Kirken fra politisk og sentral overstyring, Rolf Reikvam 

(SV) sier han gikk med på avtalen fordi den beveger seg i retning av en løsrivning fra staten slik SV 

ønsker. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier «avtalen er historisk» og at «den innebærer et bredt 

grunnlag for videre behandling av spørsmålet». Han understreker at «forliket sikrer fortsatt folkekirke 

samtidig som interessene til andre tros- og livssynssamfunn ivaretas på en bedre måte». 

 

Organisasjoner 

Kirkerådet mener at avtalen fører til et ryddigere forhold mellom stat og kirke. Dets direktør, Jens-

Petter Johnsen, uttalte at «Det er meget viktig at staten legger til rette for at Kirken fortsatt skal være 

den samme åpne og landsdekkende folkekirken. Vi får også styrket de demokratiske ordningene». 

 

Human-Etisk Forbund ble svært begeistret over forliket og deres leder, Åse Kleveland, uttalte til NRK 

at «Kirken blir nå anerkjent som et likeverdig trossamfunn på linje med andre. Et fullt og helt skille er 

dette ikke, men vi gleder oss over at kompromisset gikk lenger i retning av vårt syn enn vi har hatt 

grunn til å frykte». Hun uttalte videre at «Norge nå vil gå fra å ha et grunnlovsfestet trossamfunn til å 

grunnlovsfeste demokrati, rettsstat og menneskerettigheter». 

 

Det som ikke endres med kirkeforliket: 

 Den norske kirke skal ha særskilt forankring i Grunnloven. 

 Kirkens organisering og virksomhet skal fortsatt reguleres ved en egen kirkelov. 

 Staten skal fortsatt lønne og ha arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster, prester og andre 

som tilsettes i kirkelige stillinger av kirkelige organer. Det vil si at disse fortsatt skal være 

statstjenestemenn. 

 Den regionale og sentrale kirkelige administrasjonen skal fortsatt være en del av 

statsforvaltningen. 

 Dagens finansieringsordninger for Den norske kirke videreføres. Det innebærer blant annet at 

det ikke innføres medlemsavgift i Kirken. 

 Forvaltningsloven og offentlighetsloven skal fortsatt gjelde for lovbestemte kirkelige organer. 

 Staten skal fortsatt sørge for at kommunene har lovbestemt plikt til å finansiere den lokale 

kirkes virksomhet. 

 Den kommunale representasjonen i kirkelig fellesråd videreføres som i dag. 

 

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

 

I 2011 vedtok Kirkemøtet at: 

 Den norske kirke må forankres i en kortfattet rammelov vedtatt av Stortinget. 
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 Den norske kirke må bli eget rettssubjekt. 

 Kirkemøtet må få myndighet til å fastsette kirkeordningen. 

 Kirkemøtet må få myndighet til å vedta kirkelige regelverk. 

 Arbeidsgiveransvaret for prester, proster og biskoper må overføres til kirkelige 

organer. 

 Kirkerådet og bispedømmerådene må ikke lenger være statlige forvaltningsorganer. 

 

En mer selvstendig kirke åpner et rom for videre utvikling av kirkeordningen. Dette kan 

også medføre endringer for lokale og regionale organer. 

 

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

 

For å arbeide oss inn i saken lokalt har følgende vært gjort: 

- Kirkerådets refleksjonsnotat er blitt distribuert til samtlige rådsmedlemmer 

- Den 16. oktober ble det gjennomført en regional samling på “Arena” i Moss hvor en av 

representantene fra Borg bispedømme i Kirkerådet, Jan Erik Sundby, holdt en 

oppsummerende presentasjon av hva dette går ut på. På denne samlingen var det flere 

frammøtte fra våre råd. Det var selvsagt avsatt tid til refleksjon og debatt under møtet. 

- Den 23. oktober møttes kirkevergen, valgt leder i fellesrådet, soknepresten i Rygge, 

lederne av menighetsrådene og sekretæren for menighetsrådene for å arbeide oss 

ytterligere ned i utfordringene som ligger i dette. 

- Begge menighetene har hatt refleksjonsnotatet oppe som sak, for å forberede sitt svar 

 

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

 

Saken legges med dette fram for fellesrådet til drøfting/debatt. 

Rådets primæroppgave er å besvare det vedlagte spørreskjema. 

Av forståelige grunner fremmes det ikke forslag til vedtak fra kirkevergen. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Den 26/11 ettersendte kirkevergen følgende nye vedlegg til saken: 

 
 
I innledningen til debatten i denne saken fremmet et av rådsmedlemmene følgende refleksjon: 

- Det er viktig at folkekirketenkningen videreføres 

- Det er bra at ande tros- og livssynssamfunn blir bedre ivaretatt 

 

Rådet tok for seg questback-skjemaet spørsmål for spørsmål og besluttet hva som skulle 

meldes inn. 

 

VEDTAK 
 

Kirkevergen sørger for at fellesrådets svar sendes inne 1/12.   

En utskrift av svaret vedlegges protokollen.   



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 46/2012: Konstituering – Valg av leder/nestleder for 2013 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 27. november 2012 46/2012  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 
 

Det ble ikke fremmet forslag til nye kandidater til vervene som skal besettes. 

Det ble foreslått at de som har innehatt vervene i 2012 sitter ett år til. 

 

VEDTAK 

 
Valgt leder i Rygge kirkelige fellesråd for 2013: Per Harald Svendsen 

Valgt nestleder i Rygge kirkelige fellesråd for 2013: Erna Hogrenning



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 47/2012: Møteplan for 1. halvår 2013  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 27. november 2012 47/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Kirkevergen har ikke rukket å arbeide fram forslag til vedtak. 

I vedtaket som skal fattes må vi søke å unngå å legge møter til vinterferieuka i skolen og til 

påskeuka. Det bør også vurderes hvor nært opp til oppstarten av sommerferien i skolen det vil 

være hensiktsmessig å holde møte. 

 

Bl.a. følgende viktige saker skal opp til behandling 1. halvår:  

- Regnskapet for 2012 – første gangs behandling av årsregnskapet (foreløpig regnskap pr. 

15/2) 

- Kirkevergens kommentarer til årsregnskapet for 2012 (årsrapporten) 

- Regnskapet for 2012 – andre gangs behandling av årsregnskapet (godkjenning/endelig 

vedtakelse) 

- Grunnlaget for arbeidet med budsjett 2014 og behovene i forhold til økonomiplan 2014-

2017 

 

Forslag til møteplan medbringes til møtet. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Vinterferien i Rygge:  18/2-22/2 (uke 8) 

Påskeferien:  25/3-1/4 

Siste skoledag i juni: 21/6  

 

Et i møtet framlagt forslag til møteplan ble gjennomgått og justert..  

 

VEDTAK 
 

Møteplan for 1. halvår 2013: 

- Tirsdag 12/2 

- Onsdag 20/3 

- Tirsdag 16/4 

- Tirsdag 28/5 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 48/2012: Regnskap pr. 31. oktober 2012  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 27. november 2012 48/2012  Jon Veflingstad 

 

 

Oversikt over aktuelle dokumenter 

Vedlegg: Tallrapport med nøkkeltall fra regnskapet pr. 31.10.2012. 

 

SAKSUTREDNING 
 

Den vedlagte rapporten 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 

Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 

Den økonomiske situasjonen pr. 31.10.2012 synes å være under kontroll. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Saksvedlegget ble gjennomgått.  

 

VEDTAK 
 

Den framlagte statusrapporten tas til etterretning. 

Den økonomiske situasjonen pr. 31.10.2012 synes å være under kontroll. 



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 49/2012: Godtgjøring til folkevalgte  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 18. oktober 2012 41/2012  Jon Veflingstad 

Fellesrådet 27. november 2012 49/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Denne saken var oppe til 1. gangs behandling 18. oktober 2012. 

Saken ble da sendt tilbake til administrasjonen med forventning om en 

gjennomgang/utredning i den hensikt å fremme saken på nytt. 

 

Arbeidsmøtet som ble forutsatt gjennomført for å få dette til, var ved utsendelsen av 

innkallingen enda ikke gjennomført. Saksframlegget vil bli laget, men vil kanskje foreligge så 

vidt sent at saksframlegget må deles ut og gjennomgås under selve møtet. 

 

Ut fra ovenstående er det ikke mulig å fremme noe forslag til vedtak. 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Et av rådsmedlemmene hadde synspunkter/argumenter som gjorde det vanskelig å komme til 

enighet om de nye satsene for godtgjøring. 

 

VEDTAK 

 
Saken sendes tilbake til arbeidsutvalget for videre behandling/utredning.



Rygge kirkelige fellesråd 

Saksframlegg 

 

Sak 50/2012: Orienteringssaker  
 
Utvalg Møtedato Saksnr. Arkivreferanse Saksbehandler 

Fellesrådet 27. november 2012 50/2012  Jon Veflingstad 

 
Oversikt over aktuelle dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sak 50-1/2012 

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 50-2/2012 

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

 

 

MØTEBEHANDLING 
 

Sak 50-1/2012 

Det ble denne gangen ikke tid til orienteringene fra menighetsrådene. 

 

Sak 50-2/2012 

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

levert ut, men ikke gjennomgått. 

 

 

VEDTAK 
 

Kirkevergens orienteringer pr. 18/10 er med dette kommet rådet i hende. 
 

 

 

 


