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

Menighetsrådet
29.04.14
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.30

Til stede:

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

Kathrine Jahre
Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Agnar Jensen

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Medlem
Varamedlem
Sokneprest

Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Jon Aalborg

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Odd Valter Emanuelsen
Bodil Dago
Liv Astrid Kvammen Soleng

Saker til behandling:
Mhr. sak 9/14
Mhr. sak 10/14
Mhr.sak
11/14
Fr. sak
4/14
Fr.sak
5/14
Fr.sak
6/14
Fr.sak
7/14
Mr.sak
12/14
Mr.sak
13/14

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 25.02.14
Budsjett med endringer
Rutiner for bruk av kirkebygg
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt

Mhr. sak 9/14 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 10/14 Godkjenning av saksliste
Korrigering:
Eventueltsakene utgår.
Fr.sak 5/14 behandles til sist.
Fr.sak 6/14 og Mr.sak 12/14 informasjon behandles sammen

Mhr. sak 11/14 Godkjenning av protokoll fra 25.02.14
Godkjent
Fr. sak 4/14 Budsjett med endringer, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram budsjett med endringer. Etter at budsjettet ble vedtatt den 25.02.14 ble det
nødvendig å gjøre ytterligere endringer i budsjettet. Dette hadde sammenheng med at oppsettet av
budsjettet ikke synliggjorde det reelle behovet for reduksjoner i drift. På møtet den 25.02.14 ble det
vedtatt reduksjoner på 47 890,-, og det viste seg at reduksjonene ble høyere enn først vedtatt. Dette
utgjør også endringer i totalrammen for budsjettet. Det legges nå fram et justert budsjett med
endringer.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjett med endringer 2014 med en totalramme
på kr 6 992 385,-.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjett med endringer 2014 med en totalramme
på kr 6 992 385,-.

Fr. sak 5/14 Rutiner for bruk av kirkebygg, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Pål Haldorsen ble erklært inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne saken.
Leder la fram saken og bakgrunn. Det er spørsmål om tre forhold: forespørsel om åpen kirke på
Bugøynes, priser for utleie av kirkebygg til konserter og bruk av kirkebyggene inkl utlån av nøkler og
bruk av toaletter. Kirkeverge informerte om forvaltningsansvaret, og utfordringene knyttet til
spørsmålene. Det påpekes at det er behov for tilsyn av kirkebyggene i den tiden bygget er åpent, og
viser til tyveriet av kirkesølv i Kong Oscar II kapell i 2013. Kirkevergen orienterte om hva staben har
kapasitet til og utgiftene knyttet til tilgang på toalettene ved omvisninger i kirkene. I dagens situasjon
er det ikke kapasitet eller økonomi til å holde toalettene åpen. Menighetsrådet ønsker ryddighet i
forhold til hvem som har ansvar for et offentlig tilbud. Når det gjelder priser for konserter er avgiften
på kr 2000,- i dag gjeldene i alle kirkebygg. Denne avgiften har menighetsrådet vedtatt for dekke
utgiftene til kirketjener for å ivareta ansvaret for forvaltning av byggene og HMS ansvaret ved bruk av
kirkene. Dersom det skal gjøres en reduksjon av denne avgiften må menighetsrådet finne en annen
løsning som ivaretar dette ansvaret.

Forslag som kom under møtet:
Priser for konserter i distriktene:
Sør-Varanger menighetsråd viser til utleiereglementet i forhold til priser for utleie av kirkebygg til
konserter og ser ikke grunn til å endre reglementet.
Forespørsel om å holde åpen kirke på Bugøynes:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at dersom det skal gjennomføres åpen kirke på Bugøynes skal det
være innenfor tydelige rammer, det må være et lag eller en forening, det må være en tidsavgrenset
periode og det skal være en vaktordning hvor det kommer fram at det er en ansvarlig person til stede
i den angitte åpningstiden. Det vises til ordningen i Neiden, hvor kirkeforeningen holder kirken åpen.
Forslag til rutiner for bruk av kirkebyggene:
Når det gjelder besøk i kirkebyggene utenom kirkelige handlinger vedtar Sør-Varanger menighetsråd
følgende:
Nøklene skal hentes på menighetskontoret, etter avtale. Aktører som har omvisninger i kirkebyggene
som en del av næringsvirksomhet har ikke anledning til å benytte toalettene i tilknytning til kirkene.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Priser for konserter i distriktene:
Sør-Varanger menighetsråd viser til utleiereglementet i forhold til priser for utleie av kirkebygg til
konserter og ser ikke grunn til å endre reglementet.
Forespørsel om å holde åpen kirke på Bugøynes:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at dersom det skal gjennomføres åpen kirke på Bugøynes skal det
være innenfor tydelige rammer, det må være et lag eller en forening, det må være en tidsavgrenset
periode og det skal være en vaktordning hvor det kommer fram at det er en ansvarlig person til stede
i den angitte åpningstiden. Det vises til ordningen i Neiden, hvor kirkeforeningen holder kirken åpen.
Forslag til rutiner for bruk av kirkebyggene:
Når det gjelder besøk i kirkebyggene utenom kirkelige handlinger vedtar Sør-Varanger menighetsråd
følgende:
Nøklene skal hentes på menighetskontoret, etter avtale. Aktører som har omvisninger i kirkebyggene
som en del av næringsvirksomhet har ikke anledning til å benytte toalettene i tilknytning til kirkene.

Mhr. sak 12/14
Informasjon fra sokneprest
- Soknepresten er sykemeldt på ubestemt tid.
- Søker på kapellanstillingen har takket nei til stillingen.
- Magne Bildøy skal jobbe som vikar ut juni.
- Stiftskandidaten som har vært i menigheten i 5 uker er nå ferdig, og har reist.
Informasjon fra kirkeverge
- Økonomiske utfordringer i drift: Oppvaskmaskinen i Kirkenes kirke er defekt, og det er behov for
å kjøpe inn ny, det vil innebære utgifter på ca 25 000,-. I følge vedlikeholdsavtale skulle det vært

utført vedlikehold på orglene i år, det er besluttet at denne sørvisen kan utsettes til neste år. Det
er selvsagt viktig med kontinuerlig vedlikehold av orglene, for å sikre at de fungerer lenge og
godt. Ryde og Berg som har denne sørvisen viser til avtalen, og ønsker å gjennomføre sørvisen i
år. Det er gjort undersøkelser for å finne rimeligste alternativet. Dette kan innebære utgifter på
ca 40 000,-. Klokkene trenger reparasjon og det må hentes inn ekstern kompetanse.
- Besøk fra biskopen. Biskop Per Oscar Kjølås skal gå av med pensjon høsten 2014 og i den
forbindelse ønsker han å besøke menighetene. Han kommer til Kirkenes tirsdag 6. mai, og skal ha
møte med fellesrådsansatte og menighetsrådet. Det er behov for to kaker, Kathrine Jahre og Pål
Haldorsen baker. Det vil bli kjøpt inn ingredienser til lunsj og det trengs frivillige til å tilberede
lunsjen. Når biskopen kommer og inviterer menighetsrådet på møtet er det forventet at flest
mulig fra menighetsrådet kommer på dette møtet.
Informasjon fra leder
- 150 år som eget prestegjeld i 2014, bør markeres til høsten.
- Trosopplæringsreformen. Det var møte om trosopplæringsreformen i Tana 11. april. SørVaranger menighetsråd kommer til å motta trosopplæringsmidler i 2014, og det må avklares hva
midlene skal brukes til. Det vil være et alternativ å tilsette en person. Det vil også være aktuelt å
sette i gang arbeidet i trosopplæringsutvalget, og utvide eller forsterke dette utvalget, det skal
være noen fra stab og råd og frivillige. Fra frivillige er det i dag: Ane Marie Hjelm Solli og Per
Oscar Jerijærvi, fra rådet har det vært Randi Sneve Skeie, og det har vært en prest og kateket.
Kirkeverge avklarer hvem fra staben som skal delta i utvalget, det er aktuelt med en kantor i
tillegg til de som er nevnt til nå.

Kirkenes, 29. april 2014
Elin Magga

