DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet
PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

Menighetsrådet
14.06.12
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.30-18.45

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Sokneprest
Kirkeverge
Saksbehandler

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Julie Brattli Steinvik
Tiril Birkeli Jerijærvi
Jon Aalborg
Wenche Dervola
Elin Magga

Medlem
Medlem
Medlem
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet
Kommunestyrets vararepresentant i
Fellesrådet
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Randi Sneve Skeie
Ingar Brun
Brede Nicolai Tellefsen
Agnar Jensen

Andre

Forfall:

Torild Ackermann
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Kjersti Rakvåg

Saker til behandling:
Mhr. sak 18/12
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 19/12
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 20/12
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 03.05.12
Fr. sak 11/12
Økonomirapport, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 12/12
Revisorberetning, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 13/12
Søknad om sletting av grav og flytting av gravminne, saksordfører Elin Magga
Fr. sak 14/12
Rehabilitering av Svanvik og Neiden kapell, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 15/12
Møteplan, saksordfører Jon Aalborg.
Fr. sak 16/12
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr. sak 17/12
Eventuelt
Mhr. sak 21/12
Gudstjenestereformen, saksordfører Jon Aalborg
Mhr. sak 22/12
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 23/12
Eventuelt

Mhr sak 18/12 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 19/12 Godkjenning av saksliste
Mhr.sak 23/12 Eventuelt strykes.

Mhr. sak 20/12 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 03.05.12
Godkjent

Fr. sak 11/12 Økonomirapport, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram økonomirapport for perioden fram til 18.mai 2012. Når det gjelder avgifter,
gebyrer og lisenser foreslås tiltak som gjenvinning, og kildesortering. Dette er i tråd med det at vi er
grønn menighet. Menighetsrådet foreslår da at det etableres en kompostbinge for blomster-avfall.
Leder tar på seg ansvar for å sette i gang dette.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport per 18.05.12 til etterretning.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport per 18.05.12 til etterretning, og støtter opp under
kirkevergens forslag til tiltak for innsparing på områdene avgifter, gebyrer og lisenser, vikarbruk,
samt at det oppfordres til samkjøring når det gjelder kjøregodtgjøring.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det iverksettes tiltak for innsparing, samt å ivareta miljøet, det
skal etableres kompostbinge på kirkegårdene, i første omgang på Sandnes kirkegård. Fagarbeiderne
får ansvar for gjennomføringen av dette. Menighetsrådsleder følger opp.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport per 18.05.12 til etterretning, og støtter
opp under kirkevergens forslag til tiltak for innsparing på områdene avgifter, gebyrer og
lisenser, vikarbruk, samt at det oppfordres til samkjøring når det gjelder kjøregodtgjørelse.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det iverksettes tiltak for innsparing, samt å ivareta
miljøet, det skal etableres kompostbinge på kirkegårdene, i første omgang på Sandnes
kirkegård. Fagarbeiderne får ansvar for gjennomføringen av dette. Menighetsrådsleder
følger opp.

Fr. sak 12/12 Revisorberetning, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram revisorberetningen fra revisjonen av regnskap 2011. Revisor godkjente
årsregnskapet og hadde ingen bemerkninger.
Forslag til vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd tar revisorberetningen for regnskap 2011 til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar revisorberetningen for regnskap 2011 til orientering.

Fr. sak 13/12 Søknad om sletting av grav og flytting av gravminne, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven § 13.

Fr. sak 14/12 Rehabilitering av Svanvik og Neiden kapell, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge presenterte prosessen med innhenting av tilbud på arbeidet med rehabilitering av Svanvik
og Neiden kapell, de tilbudene som har kommet inn, og som AU, på vegne av menighetsrådet vedtok
å benytte. Tilbudene er innenfor de budsjetterte rammene.
Kirkeverge informerte om at rehabiliteringen har blitt dyrere enn budsjettert, og det er utskiftningen
av det råteskadede tømmeret og heving av terreng i forbindelse med universell adkomst som har
blitt mer omfattende. AU vedtok derfor på møte den 29. mai 2012 at menighetsrådet skulle be om
en ekstrabevilgning på kr 1 375 500,Søknad om ekstrabevilgning ble behandlet formannskapet i Sør-Varanger kommune, og det ble
vedtatt en ekstrabevilgning på kr788 000,- det vil si at det mangler kr 502 000,- Kr 85 000,- står på
fond. Vedtaket i formannskapet ble begrunnet med at menighetsrådet vedtok at mindreforbruket fra
drift for 2011, ble vedtatt benyttet til å kompensere for underdekningen i kommunens bevilgninger.
Kirkeverge la fram bakgrunnen for dette vedtaket, som menighetsrådet gjorde 28. februar 2012.
Kirkeverge opplyser om at dersom det skal være mulig å spare inn kr 502 000,- på drift vil dette på
nåværende tidspunkt innebære oppsigelser av ca 4 stillinger blant fellesrådsansatte. Dette kan bli
svært krevende da store deler av året 2012 er gått. Konsekvensen av å si opp ansatte i
menighetsrådet vil være at det ikke er kapasitet til å administrere prosjektene og eller opprettholde
lovhjemlet tilbud. Søknaden om ekstrabevilgning skal behandles i kommunestyret 20.06.2012.
Kirkeverge informerer at kommunens representant i fellesrådet ble erklært inhabil under
behandlingen av denne saken i formannskapet. Det er i ettertid avklart av jurister i KA at avgjørelsen
om at han var inhabil, er tatt på feil grunnlag, og at han ikke skulle vært erklært inhabil, da
kommunens representant i fellesrådet nettopp skal ha den rollen som bindeledd mellom fellesrådet.
Menighetsrådet mener at kommunen må informeres om hensikten med opprettelsen av kommunens
representant, for å hindre at representanten blir erklært inhabil i behandlingen av menighetsrådets
saker.
Menighetsrådet stiller spørsmål om hvor bindende formannskapsvedtaket er i forhold til at
menighetsrådet er pålagt å benytte midler fra drift til investeringer.
Menighetsrådet kommer under møtet med innspill om at det er viktig å synliggjøre hvilke
konsekvenser dette vedtaket i formannskapet vil få. Kirkepolitikerne oppfordres til å ta kontakt med
kommunepolitikerne.
Menighetsrådet påpeker at det er et mål å beholde alle i stillingene. Rådet foreslår at det gjøres tiltak
for innsparing i driften.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd tar vedtaket i formannskapet 11. juni 2012 til etterretning, og poengterer
at det er prinsipielt uheldig å benytte midler fra drift til investeringer. Det er et mål og beholde alle
stillingene og det settes inn tiltak for innsparing. Sør-Varanger menighetsråd påpeker at vedtaket kan
føre til at planene om ferdigstillelse ikke realiseres fullt ut.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kirkeverge får fullmakt til å underskrive kontrakter i forbindelse
med rehabiliteringen av Svanvik og Neiden kapell, under forutsetning av finansiering fra Sør-Varanger
kommune.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar vedtaket i formannskapet 11. juni 2012 til etterretning, og
poengterer at det er prinsipielt uheldig å benytte midler fra drift til investeringer. Det er et
mål og beholde alle stillingene og det settes inn tiltak for innsparing. Sør-Varanger
menighetsråd påpeker at vedtaket kan føre til at planene om ferdigstillelse ikke realiseres
fullt ut.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kirkeverge får fullmakt til å underskrive kontrakter i
forbindelse med rehabiliteringen av Svanvik og Neiden kapell, under forutsetning av
finansiering fra Sør-Varanger kommune.

Fr. sak 15/12 Møteplan, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram ordningen som har vært og møtet kom med innspill til endringer.
Forslag fra AU:
AU foreslår at Menighetsrådsmøtene flyttes til kl 15.00.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd at møtet den 13.september varer fra kl 15.00-18.00, og saken behandles
på nytt på dette møtet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd at møtet den 13.september varer fra kl 15.00-18.00, og saken
behandles på nytt på dette møtet.

Fr. sak 16/12
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge

Informasjon fra leder

Mhr. sak 21/12 Gudstjenestereformen, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Sokneprest la fram arbeidet som har vært gjort i gudstjenesteutvalget, og prosessen fram til vedtak
om lokal grunnordning. Det kommer til å bli innkalt til menighetsmøtet den 9.september, og den 11.
september kommer det til å bli innkalt til møte i gudstjenesteutvalget. (Legge opp til organisering av
skyss) Saken skal opp til behandling i menighetsrådet den 13. september.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet tar informasjonen om arbeidet med gudstjenestereformen til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet tar informasjonen om arbeidet med gudstjenestereformen til orientering.

Mhr. sak 22/12
Informasjon fra sokneprest
- Informerer om at det er ønskelig å etablere et grunnlag for hva man i Sør-Varanger
menighet kan tilby av tjenester på finsk/kvensk og samisk under kirkelige handlinger og
andre aktiviteter i menighetens regi. Dette er også et tema på bispedømmenivå
Informasjon fra kirkeverge
- Søknad om påføring av navn til avdød som ikke er gravlagt på kirkegård, på gravminne.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kirkeverge har fullmakt til å innvilge denne
søknaden, innenfor forskrifter og regelverk.

Informasjon fra leder
- Menighetsmøter. Det bør være flere enn to fra menighetsrådet som stiller på disse
møtene.
- Innspill fra menighetsmøtet i Neiden. Lokalbefolkningen vil ikke nødvendigvis ha 17.mai
gudstjeneste i Neiden på bekostning av Bugøyfjord, og det er ikke tradisjon for
gudstjenestei bygda på nasjonaldagen. Montering av lysarmatur ble etterlyst. Universell
adkomst: det blir vanskelig med gjennomføring av snøbrøyting med den skisserte
løsningen, og bygda foreslår rampen plassert på den motsatte siden fra det som foreslås.
Vedlikehold: det er behov for reparasjon av en stol i kirkerommet. Nøkler: De ønsker at
kirkeforeningen skulle hatt tilgang på nøkler, i tillegg til kirketjeneren der. Innspillene
følges opp.

Kirkenes, 14.juni 2012,
Elin Magga

