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

Menighetsrådet
22.10.13
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.00

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for sokneprest
Komm. repr. i fellesrådet

Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Odd Valter Emanuelsen
Bodil Dago
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Agnar Jensen (fratrådte kl 15.30)

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Medlem
Sokneprest
Varamedlem
Varamedlem
Komm. vararepr. i fellesrådet

Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
Jon Aalborg
Tiril Birkeli Jerijærvi
Liv Astrid Kvammen Soleng
Torild Ackermann

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mhr. sak 30/13
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 31/13
Godkjenning av saksliste
Mhr.sak 32/13
Godkjenning av protokoll fra 10.09.13
Fr.sak 16/ 13
Økonomirapportering
Fr.sak 17/ 13
Driftsbudsjett 2014
Fr.sak 18/13
Investeringsplan 2014-2018
Fr.sak 19/ 13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr.sak 20/13
Eventuelt
Mhr.sak 33/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Mhr.sak 34/13
Eventuelt

Mhr. sak 30/13 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 31/13 Godkjenning av innkalling
Fr.sak 30/13 Eventuelt Offer.

Mhr. sak 32/13 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 10.09.13
Godkjent

Fr. sak 16/13 Økonomirapportering, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram kommentarer til regnskapsrapport fra 24.09.13, og kommenterte spesielt de
artene i regnskapet som hadde avvik fra det budsjetterte.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport fra 24.09.13 til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport fra 24.09.13 til orientering.

Fr. sak 17/13 Driftsbudsjett 2014, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forslag til driftsbudsjett som ble behandlet på AU møte den 8. oktober 2013. I
forslaget som ble lagt fram ber menighetsrådet om samme bevilgning fra Sør-Varanger kommune
som menigheten mottok i fjor kr 5 008 890,-. Det vil si en reduksjon på om kr 304 993,- fra det
menigheten opprinnelig ba om i fjor, totalt kr 5 313 889,-. Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av
menighetsrådets strategiplan, med tanke på ivaretakelse og vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder,
samt på bakgrunn av signaler fra kommunen de siste år. I etterkant av AU møtet har kirkeverge
mottatt en henvendelse fra kommuneadministrasjonen som signaliserer kutt i bevilgningene på 10
%, altså kr 500 000,-. Kirkeverge anbefaler at menighetsrådet legger opp til en dialog med rådmann,
og eventuelt kommunepolitikerne om budsjett. Menighetsrådsleder oppfordrer menighetsrådets
medlemmer til å aktivt jobbe mot kommunepolitikerne med det mål å formidle de lovpålagte
oppgavene menigheten har, og behovet for bevilgninger for å opprettholde drift.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det foreslåtte driftsbudsjettet for 2014.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar det foreslåtte driftsbudsjettet for 2014.

Fr. sak 20/13 Eventuelt
Fellesrådsrepresentant Agnar Jensen fremmer en sak, og det gjelder offer. Han legger fram at det har
vært annonsert i avis med offer til et bestemt formål, men så har det hendt at når gudstjenesten
starter er det annonsert med offer til et annet formål enn det som er annonsert på forhånd. Han spør
om menighetsrådet drøfte rutinen i slike tilfeller. Kirkeverge orienterte om den spesifikke hendelsen,
og hvordan det ble håndtert. Det er svært beklagelig at det skjedde en menneskelig svikt under
denne gudstjenesten, og det er håndtert i samråd med de som skulle ha mottatt offeret denne
dagen. Agnar Jensen henstiller til at det skal være et mål å være nøye med riktig annonsering av
offer. Sør-Varanger menighetsrådet tar orienteringen og henstillingen til etterretning.

Fellesrådsrepresentant Agnar Jensen fratrådte møtet kl 15.30.

Fr. sak 18/13 Investeringsplan 2014-2018, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge orienterte om prosjektet på Svanvik kirke. Sør-Varanger kommune har bevilget midler til å
gjennomføre rehabiliteringen av Svanvik kirke, dette har vært et betydelig og særdeles omfattende
arbeid, og menighetsrådet setter stor pris på at kommunen har sett verdien i dette. I dag er den
universelle adkomsten ferdigstilt, det gjenstår beplantning som tas til våren. Kirkeverge legger frem
investeringsplan for 2014-2018, med fokus på de investeringsbehov for 2014. Når det gjelder
kirkegård er det satt opp investeringer på kong Oscar II kapell. Det er behov for reparasjoner av taket
der, for å forhindre betydelige vannskader på bygget. De utgifter som er satt opp på Sandnes og
Neiden kirkegård er investering i plantegninger til utvidelser av disse kirkegårdene. I tillegg er det satt
opp utgifter til kirkegård på Bugøynes, dette er til nyetablering av kirkegård der. Dette er tvingende
nødvendig å gjøre disse investeringene for at det skal være mulig å gravlegge der. Regelverket sier at
det skal være tilgjengelige gravplasser til 3 % av befolkningen. Regelverket sier også noe om
kommunens forpliktelser på bakgrunn av menighetsrådets framlagte budsjett.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte forslag til investeringsbudsjett for 2014-2018.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte forslag til investeringsbudsjett for 2014-2018.

Fr. sak 19/13
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
- Orientering om prosjektene. Kirkeverge har vært på befaring i Svanvik kirke i dag, da den
universelle adkomsten er ferdigstilt. Det som gjenstår er et rekkverk som kommer i nærmeste
fremtid, samt beplantning, som skal gjøres til våren. Toalettbygget bygges litt om, og er tilpasset.

-

Festeavgift. Kirkeverge informerer om at det planlagte investeringsprosjektet ”forprosjektering”
vil bli inkludert i driftsregnskapet. Regnskapstekniske forhold gjør at 80 000 som var planlagt å
bruke av investering, i stedet blir overført til drift, og regnskapsført der.
- Eldrerådets kronerulling til kirkegårdene. Kirkeverge har bestilt ny vannpost, med kannestativ, til
Kirkenes kirkegård. Denne blir montert til våren.
- Personalsituasjon. Kateketen har sagt opp sin stilling. Christina Henriksen er vikar. Kantor er
fortsatt sykemeldt, men har litt mindre prosent sykemelding nå. Det tas inn vikar.
- Søknad om leie av prestestua. Det kan se ut til at det vil være svært ressurskrevende å bruke
bygget, og menighetsrådet har delegert myndighet til kirkeverge til å håndtere slike søknader.
Følges opp av kirkeverge.
Informasjon fra leder

Mhr. sak 33/13
Informasjon fra sokneprest
- Orientering om at biskop Per Oscar Kjølås har sagt opp sin stilling. Han vil slutte i sin stilling 31.
august 2014.
Informasjon fra kirkeverge
- Orientering om brev fra biskopen vedrørende inkluderende kirkeliv. Menighetsrådene
oppfordres til å dette grunnsynet, inkluderende kirkeliv, legges til grunn i planarbeid.
- Menighetsrådet orienteres om søknad om å fremføre joik i kirka. Følges opp av saksbehandler i
tråd med utleiereglementet.
Informasjon fra leder
- Utlysning av prestestilling. Stillingen lyses ut på nytt.
- Konserter. Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å stille opp som brannvakt på konserter i
november og desember. Ta kontakt med administrasjonen for å få vite mer.
- Givertjenesten. Menighetsrådets medlemmer oppfordrer til å bidra til å utbedre og utvikle
ordningen med givertjeneste.

Kirkenes, 22.oktober 2013,
Elin Magga

