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

Menighetsrådet
10.12.13
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00- 19.30

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun (fratrådte kl 19.00)
Tiril Birkeli Jerijærvi
Agnar Jensen (fratrådte kl 19.00)
Jon Aalborg (tiltrådte kl 15.35)

Andre:

Prost
Kirkeverge
Saksbehandler

Cato Thunes (fratrådte kl 16.30)
Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Medlem

Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Komm. vararepr. i fellesrådet
Vara for sokneprest

Odd Valter Emanuelsen
Bodil Dago
Liv Astrid Kvammen Soleng
Torild Ackermann
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Saker til behandling:
Mhr. sak 34/13
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 35/13
Godkjenning av saksliste
Mhr.sak 36/13
Godkjenning av protokoll fra 22.10.13
Fr.sak 20/13
Brannvern
Fr.sak 21/13
Kirkegårdsvedtekter
Fr.sak 22/13
Barnegospel
Fr.sak 23/13
Bruk av midler
Fr.sak 24/13
Møteplan
Fr.sak 25/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr.sak 26/13
Eventuelt
Mhr. sak 37/13
Offerfordeling
Mhr. sak 38/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Mhr. sak 39/13
Eventuelt

Mhr. sak 34/13 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 35/13 Godkjenning av saksliste
Godkjent

Besøk av prost Cato Thunes
Introduserte seg selv og årsaken til at han besøker dette møtet i Sør-Varanger menighetsråd. Han
ønsker å møte menighetsrådet her i Sør-Varanger, og vite mer om hva som rører seg i menigheten
her.
Han ba om innspill og her refereres noen av innspillene stikkordsmessig:
- Ønskelig at det legges mer til rette for frivillighet (for eksempel kaffevertliste.)
- Ros til stab og ledelse av menigheten her i Sør-Varanger.
- Utfordrende med avmystifisering, informasjon til folk, få folk til å huske på kirka.
- Roller og stillinger, vi jobber med en bevisstgjøring. Rutiner, ansvarsfordeling, synliggjøring av
taus kunnskap.
- Over en periode har det vært utskifting i staben. Nå er det utfordrende med bare to prester
på plass.
Prosten takket for innspill og har notert seg det som ble sagt. Han informerte om situasjonen i
prestestaben i prostiet, det mangler flere stillinger, og biskopen har signalisert at han ønsker at det
skal være fokus på Varanger prosti framover. Han informerte også om at Varanger kommer til å
motta trosopplæringsmidler, jfr. trosopplæringsreformen.

Mhr. sak 36/13 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 22.10.13
Godkjent

Fr. sak 20/13 Brannvern, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge informerte om branntilsyn i 2011, og om innhold i rapporten fra dette tilsynet.
Menighetsrådet fikk da en del avvik og pålegg, og vedtok i budsjett 2013 å bruke midler på å lukke
avvikene, ved å kjøpe tjenester fra et firma som heter Sweco. I tillegg jobber menighetsrådets HMS
utvalg med å etablere et tilfredsstillende HMS system, som også var en del av innspillene etter
branntilsynet i 2011. Sweco har nå levert en brannteknisk risikovurdering, og denne er gjennomgått
av kirkeverge, som er i dialog med brannvesenet for å sikre at det velges hensiktsmessige løsninger.
Noen områder i rapporten er kategorisert som mer prekær enn andre og det er rangert i tre
kategorier. Administrasjonen har jobbet fram midlertidige løsninger for å kunne benytte lokalene ved
enkeltarrangementer inntil avvikene er lukket. Administrasjonen er i gang med å kartlegge kostnader
for å lukke flere av avvikene. På investeringsbudsjettet for 2014 er det satt av kr 200 000,- til
investeringer knyttet til brannvern i kirkebygg, som følge av risikovurderingen. Når det gjelder de
områdene som er markert som høyrisiko er et tiltak i Neiden; holde bakdør åpen, et tiltak på
Bugøynes; brannvarslingssystem, samt tiltak i forhold til bruk av kjelleren i Kirkenes kirke.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal prioriteres å få lukket de avvikene som er karakterisert
som høyrisiko i Neiden, på Bugøynes og i Kirkenes kirke. Når det gjelder risikoen ved bruk av kjelleren
i Kirkenes kirke vedtar menighetsrådet at det skal gjøres to tiltak; etablere en rømningsvei via
likkjelleren, samt etablere en branncelle. Branncelle, etableres ved at døren fra menighetssalen mot
sakristi/gang og døren fra kjelleren mot menighetssalen skal byttes ut med branndører.

Gjennomføring av dette avhenger av bevilgninger til investeringer fra Sør-Varanger kommune. SørVaranger menighetsråd vedtar at kjelleren i Kirkenes kirke ikke skal benyttes inntil avvikene er lukket,
og det er et mål å utføre tiltakene for å ta i bruk kjelleren så snart som mulig i 2014.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal prioriteres å få lukket de avvikene som er
karakterisert som høyrisiko i Neiden, på Bugøynes og i Kirkenes kirke. Når det gjelder risikoen ved
bruk av kjelleren i Kirkenes kirke vedtar menighetsrådet at det skal gjøres to tiltak; etablere en
rømningsvei via likkjelleren, samt etablere en branncelle. Branncelle etableres ved at døren fra
menighetssalen mot sakristi/gang og døren fra kjelleren mot menighetssalen skal byttes ut med
branndører. Gjennomføring av dette avhenger av bevilgninger til investeringer fra Sør-Varanger
kommune. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kjelleren i Kirkenes kirke ikke skal benyttes inntil
avvikene er lukket, og det er et mål å utføre tiltakene for å ta i bruk kjelleren så snart som mulig i
2014.

Fr. sak 21/13 Kirkegårdsvedtekter, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram saken, og bakgrunnen for forslaget. De satsene som er foreslått fra AU møtet er i
tråd med satser andre steder. Forslaget er i tråd med gravferdsloven, som forplikter fellesrådet til å
gravlegge personer bosatt i kommunen.
Forslag til vedtak:
§ 3 Gravferdsavgifter
3.1
Det kreves avgift for gravlegging i tilfeller der avdøde ikke er folkeregistrert
i Sør-Varanger kommune etter følgende satser:
Begravelse
Urnenedsettelse

Kr 6000,Kr 2000,-

De øvrige paragrafene i vedtektene forskyves.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
§ 3 Gravferdsavgifter
3.1
Det kreves avgift for gravlegging i tilfeller der avdøde ikke er folkeregistrert
i Sør-Varanger kommune etter følgende satser:
Begravelse
Urnenedsettelse

De øvrige paragrafene i vedtektene forskyves.

Fr. sak 22/13 Barnegospel, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:

Kr 6000,Kr 2000,-

Leder Pål Haldorsen ble erklært inhabil under behandlingen av denne saken, og forlot møtet.
Nestleder la fram saken og innspill til menighetsrådet fra barnegospel, hvor de ber om menneskelige
ressurser, i form av en stilling, samt bistand til administrativt arbeid. Kirkeverge informerte litt om
behandling og vedtak i AU, og det formelle rundt dette med midler til en stilling. Det er ønskelig at
staben i større grad enn i dag kan bidra til drift av barnegospel. Menighetsrådet ønsker å legge best
mulig til rette for drift av barnegospel, og det anses som viktig å sette pris på den frivillige innsatsen
fra barnegospel. Det kan vurderes å søke midler til barnegospel fra de kommunale kulturmidlene.
Det kommer tydelig fram at det er nødvendig å få på plass en tydeligere kommunikasjon mellom
barnegospel og stab, og det anses som viktig å få på plass et styre.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det jobbes for at de to kirkemusikerne skal bidra til drift av
barnegospel i større grad enn i dag, samt at det opprettes et styre for barnegospel, bestående av
foreldrerepresentanter, stab og frivillige. Kirkevergen sammen med soknepresten og kateket skal
invitere til et møte med korledelsen, hvor målet er å få på plass et styre og legge grunnlag for
kommunikasjonslinjer og arbeidsfordeling mellom kor og stab.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det jobbes for at de to kirkemusikerne skal bidra til drift av
barnegospel i større grad enn i dag, samt at det opprettes et styre for barnegospel, bestående av
foreldrerepresentanter, stab og frivillige. Kirkevergen sammen med soknepresten og kateket skal
invitere til et møte med korledelsen, hvor målet er å få på plass et styre og legge grunnlag for
kommunikasjonslinjer og arbeidsfordeling mellom kor og stab.

Fr. sak 23/13 Bruk av midler, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram saken og informerte om at kr 382 130,39 av mindreforbruket fra 2012 ble satt på
disposisjonsfond i januar 2013. Udisponerte fondsmidler vil automatisk gå til å dekke underskudd i
regnskapet. Kirkevergen informerte om forhold som er viktig som bakgrunn for behandling av denne
saken, og det er forhold som har kommet fram i den seneste tid. Det er nå avklart at det er uavklart
hva som skjer med menighetens sykelønnsrefusjoner fra NAV, dette er i ferd med å avklares. I tillegg
er det regning fra KLP på grunn av grep som er gjort av lønnsavdelingen i Sør-Varanger kommune.
Det er viktig at menighetsrådet er inneforstått med disse forhold før vedtaket gjøres. Kirkevergen
følger opp dette vedtaket, og ser til at det er gjennomførbart.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at midlene som i dag står på disposisjonsfond blir satt på fond
menighetsarbeid 2014.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at midlene som i dag står på disposisjonsfond blir satt på fond
menighetsarbeid 2014.

Fr. sak 24/13 Møteplan, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram forslag til møteplan for menighetsrådsmøter og AU møter.
Forslag til vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2014
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Februar
Au.
04.februar
14.00- 16.00
Mhr. 25.februar
14.00- 17.30
Mars
Au.
18. mars
14.00- 16.00
April
Mhr. 08. april
14.00- 17.30
Mai
Au.
13.mai
14.00- 16.00
Juni
Mhr. 10. juni
14.00- 17.30
Juli
Ferie
August
Au.
26.august
14.00- 16.00
September Mhr. 16.september
14.00- 17.30
Oktober
Au.
7.oktober
14.00- 16.00
Mhr. 28.oktober
14.00- 17.30
November
Au.
18.november
14.00- 16.00
Desember
Mhr. 09.desember
14.00- 17.30

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2014
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Februar
Au.
04.februar
14.00- 16.00
Mhr. 25.februar
14.00- 17.30
Mars
Au.
18. mars
14.00- 16.00
April
Mhr. 08. april
14.00- 17.30
Mai
Au.
13.mai
14.00- 16.00
Juni
Mhr. 10. juni
14.00- 17.30
Juli
Ferie
August
Au.
26.august
14.00- 16.00
September Mhr. 16.september
14.00- 17.30
Oktober
Au.
7.oktober
14.00- 16.00
Mhr. 28.oktober
14.00- 17.30
November Au.
18.november
14.00- 16.00
Desember
Mhr. 09.desember
14.00- 17.30

Fr. sak 25/13
Informasjon fra sokneprest
- Fellesrådet orienteres om bemanningssituasjon i prestetjenesten. Kapellanstillingen er nå
lyst ut for tredje gang, med søknadsfrist i januar. Per i dag vil det si at det er en prest for lite
på plass, og det er blitt nødvendig å gjøre en del grep for å ivareta de oppgavene som
prestetjenesten skal gjøre. Det er planlagt reduksjon av antallet gudstjenester, og distriktene
er prioritert.
Informasjon fra kirkeverge
- Sykelønnsrefusjon. Det kan bli en ubalanse mellom når vi mottar sykelønnsrefusjon fra NAV
og når vi mottar refusjon fra bispedømmet på kateketstillinger, og når vi skal betale tilbake til
bispedømmet. Dette kan resultere i et urealistisk mindreforbruk for 2013.
- Bemanningssituasjon: Kateket Karen Elise Aasen slutter i sin jobb den 17. desember, og det
skal være avskjed for henne på fredagskaffen kl 14.00, menighetsrådet inviteres til å delta.
- Kateketstillingen lyses ut i slutten av januar. Christina Henriksen skal følge opp
konfirmantene og fungerer i 65% stilling som kateket.
- Kantor Henning Holm er tilbake i 100% stilling.
- Prosjektene: Svanvik kirke er ferdigstilt, også den universelle adkomsten. Det som gjøres nå
er rapportskriving.
Informasjon fra leder

Mhr. sak 37/13 Offerfordeling, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Soknepresten la fram forslaget til offerfordeling fra gudstjenesteutvalget. Det kom innspill på at det
kan være hensiktsmessig med en litt mer forutsigbar behandling av offersøknadene, og at det kan
annonseres på forhånd.
Forslag til vedtak:
Internt arbeid
Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum
Eksternt arbeid
Bibelselskapet
Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga

Totalt
(2013)

GU vedtak

Forslag

MR
vedtak

10
20
30

5
15
10
30

5
15
10
30

5
15
10
30

Totalt
(2013)

GU vedtak

Forslag

MR
vedtak

2
2
3
3
4
3
1
1
5
5

3
3
3
3
4
3
1
2
4
5

3
3
3
3
4
3
1
1
5
5

3
3
3
3
4
3
1
2
4
5

Bridgebuilders
KRIK (Kristen Idrettskontakt)
Sum

4
0
33

2
33

2
33

2
33

Sør-Varanger menighetsråd gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å vedta
spesialoffer ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente nødhjelpsorganisasjoner.
Votering:
Stemmeberettigede: 5
Kathrine Jahre sitt forslag: 2 stemmer
GU sitt forslag: 3 stemmer
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende offerfordeling
Internt arbeid
Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum
Eksternt arbeid
Bibelselskapet
Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga
KRIK (Kristen Idrettskontakt)
Sum

MR
vedtak

5
15
10
30
MR
vedtak

3
3
3
3
4
3
1
2
4
5
2
33

Sør-Varanger menighetsråd gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å
vedta spesialoffer ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente
nødhjelpsorganisasjoner.

Mhr. sak 38/13
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
Informasjon fra leder

Kirkenes, 10.desember 2013,
Elin Magga

