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

Menighetsrådet
10.09.13
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-16.20

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Komm. repr. i fellesrådet

Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Tiril Birkeli Jerijærvi
Jon Aalborg
Agnar Jensen

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Medlem

Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Komm. vararepr. i fellesrådet

Odd Valter Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Bodil Dago
Torild Ackermann

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mhr. sak 23/13
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 24/13
Godkjenning av saksliste
Mhr.sak 25/13
Godkjenning av protokoll fra 04.06.13
Fr.sak 12/ 13
Forslag til endringer i drift
Fr.sak 13/ 13
Orientering om prosjektene
Fr.sak 14/13
Orientering om mulighet til å søke trosopplæringsmidler
Fr.sak 15/ 13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Mhr.sak 26/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder

Mhr. sak 23/13 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 24/13 Godkjenning av innkalling
Ingen eventueltsaker

Mhr. sak 25/13 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 04.06.13
Godkjent

Fr. sak 12/13 Forslag til endringer i drift, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram bakgrunn for behovet for å foreta endringer i driften. Hun la fram de kortsiktige
tiltakene som er gjort. Her trekkes arbeidet med festeavgift fram, det har vært tid og
ressurskrevende, men vil være viktig for den framtidige driften. Det har vært kurs som gjør
administrasjonen i stand til å sende ut fakturaer for gravfester. Når det gjelder graver som pårørende
ikke ønsker å betale for vil steinen bli fjernet. Menighetsrådet har ikke vedtatt gjenbruk av graver i
kommunen, men dette er noe rådet må ta stilling til om noen år. Arbeidet med festeavgift har gått
etter planen, og det er gått ut informasjon om dette arbeidet via media. Det er gjort en jobb med
HMS og det er gjort endringer i gudstjenestelisten. Når det gjelder langsiktige tiltak for effektiv bruk
av ressurser, både menneskelig og økonomisk, presenterte kirkevergen en del tiltak når det gjelder
vedlikehold og drift av kirkegårder og kirkebygg. På dette stadiet vil kirkevergen jobbe videre med
undersøkelser for mulige endringer, og konkrete tiltak vil hun legge fram for rådet når det er klart.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om behov for endringer i drift til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om behov for endringer i drift til etterretning.

Fr. sak 13/13 Informasjon om prosjektene, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Svanvik kirke:
Det resterende arbeidet på Svanvik kirke er nå utført og arbeidet ute i forbindelse med den
universelle adkomsten er i gang. Kostnadene på Svanvik ble totalt 813 875,- kroner.
Kirkenes kirke:
De to øverste takene er ubedret, skiferen er skiftet ut. Det kom en del uforutsette utgifter, kobberet
måtte skiftes ut, og det måtte monteres noen snøsperrer, samt at det kom utgifter til lift. De totale
kostnadene på Kirkenes kirke ble 613 975,- kroner.
Det er kommet innspill fra fagfolk om at det er anbefalt å gjøre utbedringer på Kong Oscar II kapell så
snart som mulig. Dette vil bli lagt fram under budsjettbehandlingen når investeringsplanen skal
vedtas.

Brannvern:
Det er leid inn et firma som skal levere tjenester som skal lukke avvikene som menighetsrådet har
fått etter branntilsyn. De har levert en rapport som vil legges fram for rådet når kirkeverge har
gjennomgått denne. Kostnad totalt er beregnet til 230 000,- kroner inkl mva. Til nå er det brukt
69 313,- kroner til dette.
Utvidelser av kirkegårder:
Det er bestilt plantegninger fra arkitektfirmaet Asplan Viak. De har vært på befaring på kirkegårdene,
og skal i første omgang levere tegninger på kirkegårdene i Neiden og på Sandnes. I neste omgang vil
det være aktuelt å bestille tegninger over hele kirkegården på Sandnes. Oversikt over totale
kostnader ventes inn, men kan antas å være rundt 250 000,- kroner. Hittil i år er det brukt 33330,kroner
Festeavgift:
Det er investert i kurs og i dataprogrammer for å gjøre administrasjonen i stand til å hente inn
festeavgift. Foreløpig ser det ut til at de totale kostnadene blir på 81 250,- kroner. Staben har jobbet
målrettet med å følge sin arbeidsplan, og det er et omfattende å komme i gang med dette.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen fra kirkevergen til etterretning
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen fra kirkevergen til etterretning

Fr. sak 14/13 Orientering om mulighet til å søke om midler til trosopplæring for menigheter uten
statlige trosopplæringsmidler, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Sokneprest la fram bakgrunnen for denne saken, og status for det vi vet om muligheten for å motta
statlige trosopplæringsmidler. Han la fram denne muligheten for å søke om midler, og presenterte de
tiltakene det vil være aktuelt å søke midler til. Menighetsrådet så positivt på denne muligheten, og
merker seg at det også kan søkes midler til Lys våken, og det vil også kunne være aktuelt å søke
midler til andre tiltak som for eksempel Milk og Varangernatta.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det søkes om midler til å at både Karen Elise og Christina kan
delta på trosopplæringskonferanse.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det søkes om midler til å at både Karen Elise og Christina kan
delta på trosopplæringskonferanse.

Fr. sak 15/13
Informasjon fra sokneprest
- Ordinasjon av Einar Aksel Rånes Fagerheim. Det skal være ordinasjonsgudstjeneste
førstkommende søndag kl 18.00. Alle er hjertelig velkommen. Menighetsrådet har rollen som
kirkeverter på denne gudstjenesten.
- Stillinger: Det har nettopp vært søknadsfrist på den tredje prestestillingen, og det er kommet inn
en søknad. Det vil bli gjennomført intervju med denne søkeren i neste uke.
Informasjon fra kirkeverge
- Personalsituasjon. Kateketen er tilbake i 50 % stilling. I tillegg til dette er Christina Henriksen
vikar i denne stillingen, både for å ta igjen etterslep, og for å ta i mot et nytt konfirmantkull.
Organisten er tilbake i 50 % stilling etter armbrudd, og vikar benyttes under gudstjenestene.
- Nye vannposter. De midlene som er samlet inn i kronerullingen i regi av pensjonistforeningen.
Det er bestemt at deler av midlene skal benyttes til å kjøpe inn nye vannposter til Kirkenes
kirkegård. Kirkeverge har kartlagt litt og det vil bli bestilt vannposter som vil bli levert og montert
til neste sommer. Den vannposten som vil være aktuell koster om lag 20 000,- kroner.
- Utleie av kirkebygg. I forbindelse med arbeidet med festeavgift er det kommet fram et behov for
å gjøre en del endringer i prisene på bruk av kirkebygg ved begravelser av personer som ikke er
folkeregistrert i kommunen. I tillegg er det kommet signaler om at menighetsrådet bør gjøre
noen prinsipielle drøftinger i forhold til utleie av kirkebygg i distrikter. Dette vil bli lagt fram for
menighetsrådet når det er klart fra administrasjonens side.
- Orientering om planarbeid i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kirkeverge følger opp
dette.
Informasjon fra leder
- Kirkegårder
- Ansettelser. Asbjørn Bernhardsen representerer Sør-Varanger menighetsråd på intervju i Tromsø
i neste uke.

Mhr. sak 26/13
Informasjon fra sokneprest
- Utvalgene. Ansettelsesprosessen i prestestillingen vil innvirke på oppfølgingen av utvalgene, det
er ikke helt avklart hvem av prestene som skal være representert i de ulike utvalgene. Det kan
hende det vil være hensiktsmessig å vurdere om det skal være både et trosopplæringsutvalg og
et barne- og ungdomsutvalg. I første omgang er det Einar Aksel som vil sitte i barne- og
ungdomsutvalget. For øvrig er det gudstjenesteutvalget hvor soknepresten er representant.
Representant i samisk gudstjenesteutvalg er uavklart.
- Arbeidsmiljøet oppleves som godt.
Informasjon fra kirkeverge
- Arbeidsmiljøet oppleves positivt nå.
Informasjon fra leder
- Ansettelse i kapellanstillingen: frist for menighetsrådet å komme med uttalelse 23. september.
Fredag den 20 bør menighetsrådet ha et møte for å gjøre vedtak, leder informerer om at det
muligens vil komme en innkalling til et ekstraordinært menighetsrådsmøte denne dagen. Gi
innspill til Asbjørn til spørsmål som kan stilles søker på intervjuet. Leder retter en henvendelse til
bispedømmet vedrørende utlysningsprosessen, det stilles spørsmål ved dato for søknadsfristen.
- Prost Cato Thunes vil delta på menighetsrådsmøte 3. desember.
- Håper flest mulig fra menighetsrådet kommer på ordinasjonsgudstjenesten på søndag, og minner
om at menighetsrådets medlemmer vil inneha rollen som kirkeverter på denne gudstjenesten.

Kirkenes, 10. september 2013,
Elin Magga

