DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:
Til stede:

Menighetsrådet
16.09.14
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.30
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest
Kirkeverge
Saksbehandler

Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Tiril Birkeli Jerijærvi
Agnar Jensen
Jon Aalborg
Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Medlem

Pål Haldorsen
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for sokneprest
Vara for komm.repr i fellesrådet

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

Andre:

Saker til behandling:
Mhr. sak 24/14
Mhr. sak 25/14
Mhr.sak
26/14
Fr. sak
9/14
Fr.sak
10/14
Fr.sak
11/14
Fr.sak
12/14
Mr. sak
27/14
Mr.sak
28/14
Mr.sak
29/14
Mr.sak
30/14

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 19.08.14
Prosjektene
Økonomirapport
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt
Trosopplæringsutvalg
Lik og likskap
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt

Mhr. sak 24/14 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 25/14 Godkjenning av saksliste
Mr.sak 30/14 Eventuelt: Utdeling av bibler, ungdom i oppdrag.
Mhr. sak 26/14 Godkjenning av protokoll fra 19.08.14
Godkjent

Fr. sak 9/14 Prosjektene, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen informerte om investeringsprosjektene. Taket på kong Oscar II’s kapell er ferdig
rehabilitert. Utover det budsjetterte, og det som står i kontrakten er det kommet ekstra utgifter
blant annet til utskifting av råteskadet treverk. Det er stipulert til kr 80 000,-. På Svanvik er den
universelle adkomsten ferdigstilt. Det har ikke vært sluttbefaring, men staben har befart arbeidet, og
det ser bra ut. Utvidelsene av kirkegårdene på Sandnes og Neiden er satt i gang, det er engasjert
arkitekt til å tegne kartene. Det skal etableres en ny kirkegård på Bugøynes. Plassering av den nye
kirkegården skulle behandles i kommunestyret i august, men det ble ikke behandlet der. Det vil si at
arbeidet med å få på plass nye gravplasser på Bugøynes vil ta lengre tid. Når det er behandlet i
kommunestyret skal det sendes til godkjenning hos biskopen. Det kan tenkes at det vil være mulig å
starte arbeidet med å etablere kirkegården i løpet av 2015.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Fr. sak 10/14 Økonomirapport, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram økonomirapport fra 1.august 2014. Totalt sett er utgiftene per 1. august innenfor
det budsjetterte. Det gjenstår inntekter fra festeavgift og refusjon av sykepenger. Det er søkt om
refusjon av kostnadene til utlysning av kateketstillingen. Kirkevergen anser den økonomiske
situasjonen å være god på grunn av lav drift. Dette har sammenheng med aktivitetsnivået, for
eksempel at ungdomsklubben har vært stengt. Det er ikke en ønskesituasjon å ha lavt aktivitetsnivå.
Når det gjelder inntekter fra festeavgift er det fortsatt er utfordringer med dataprogrammene.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Fr. sak 11/14 HMS Kirkenes kirke, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen og saksbehandler la fram forslag til internkontrollsystem for Kirkenes kirke. Under
avsnittet som heter rutiner skal det utarbeides tydeligere rutiner for de ulike aktivitetene. I rutinene
skal det komme tydelig fram hvem som har ansvar for hva. Forslaget skal ikke vedtas som et endelig
dokument, men videreutvikles slik at det er hensiktsmessig for de om bruker bygget. Menighetsrådet
gir innspill om å synliggjøre vedtak om politiattest. Det kommer også innspill om at det bør komme
fram tydelig at rollene må avklares av brukerne, at det må gjøres avtaler om hvem som innehar
rollene som leder 1 og leder 2. Saksbehandler opplyser at det også skal synliggjøres på hvilket nivå
det kommunale kriseteamet kommer inn.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar internkontrollsystemet for Kirkenes kirke, som et
grunnlagsdokument, og det skal utarbeides rutiner for bruk av bygget for de ulike aktivitetene.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar internkontrollsystemet for Kirkenes kirke, som et
grunnlagsdokument, og det skal utarbeides rutiner for bruk av bygget for de ulike aktivitetene.

Fr. sak 12/14 Budsjettendring, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram bakgrunnen for at budsjettet må behandles igjen. Det var opprinnelig budsjettert
med inntekter for salg av bussen. Det viste seg at når bussen er gitt i gave i form av midler til å kjøpe
buss er det ikke mulig å sette det opp i budsjettet som en investering.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar budsjett 2014 med endringer.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar budsjett 2014 med endringer.

Fr. sak 13/14
Informasjon fra sokneprest
- Soknepresten har sagt opp sin stilling, og det blir avskjedsgudstjeneste den 12. oktober 2014.
- Vikar Torbjørn Brox Webber er engasjert i deltid for en periode.
Informasjon fra kirkeverge
- Tilsatt ny kateket, Kathrine Jahre, hun tiltrådte den 25. august.
- Det planlegges utlysning av stillingen som kirketjener på Bugøynes.
Informasjon fra leder

-

Det er utlyst stillinger som kapellan og som sokneprest. Det pågår intervju, og det kommer til å
bli innkalt til ekstraordinært menighetsrådsmøte for å gi uttalelse til tilsettinger.

Kommunens representant i Fellesrådet fratrådte møtet.
Mr. sak 27/14 Trosopplæringsutvalg, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Sør-Varanger menighetsråd er innlemmet i trospopplæringsreformen i den Norske kirke. Det
innebærer at menigheten mottar kr 320 000,- trosopplæringsmidler i 2014. Det er anbefalt å
engasjere en person i en prosjektstilling til å drive planarbeid. Leder legger fram forslag til
utlysningstekst til en slik stilling. Utlysningsteksten er utarbeidet etter modell fra andre menigheter,
og legges fram for rådet, slik at de kan gi innspill til tekstformuleringen. Personen som ansettes skal
være i stand til å drive planarbeid, og prøve ut forslag til tiltak. Menighetsrådet gir følgende innspill:
de ser det som viktig at både engasjement for tro og trosopplæring og samtidig evnen til å jobbe med
planverk. Det drøftes at bredden i det man er ute etter i en slik stilling er veldig vid, og det skal sikres
at et stort arbeid drives fram. Trosopplæringsutvalget vil være en viktig støttespiller for denne
personen og vil være menighetsrådets forlengede arm i denne prosessen. Administrasjonen
undersøker formalitetene i forhold rollene i ansettelsessaker, i forhold til menighetsrådets mulighet
til å uttale seg i ansettelsessaker. Per i dag har menighetsrådet delegert ansettelsene til
administrasjonsutvalget.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal lyses ut en 50 prosent prosjektstilling som
trosopplærer. Prosjektet vil vare i to år.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal lyses ut en 50 prosent prosjektstilling som
trosopplærer. Prosjektet vil vare i to år.

Mr. sak 28/14 Lik og likskap, NOU 2014:2, saksordfører Kathrine Jahre.
Behandling:
Leder la fram hovedtrekkene i NOU 2014:2, og åpnet for drøfting av forslagene fra det
regjeringsoppnevnte gravferdsavgiftsutvalget. Menighetsrådet ser mye positivt i utredningen, men
ser det som viktig at midlene fra staten til kommunen som skal erstatte dagens ordninger må
øremerkes for å sikre at menighetsrådet får dekt utgiftene til å ivareta gravferdsfunksjonen. Det er
også viktig å signalisere at det er behov for økt tilgjengelighet for krematorier i nord Norge. Det
nærmeste krematoriet for Sør-Varanger er Harstad. Det framgår ikke tydelig hva avstanden til
krematorier innebærer for befolkningen i Sør-Varanger.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kirkeverge og saksbehandler i samarbeid med menighetsrådet
utarbeider en høringsuttalelse på bakgrunn av innspillene som kom under møtet, med tanke på
tilgjengelighet av krematorier, Sør-Varanger kommunes befolknings avstand til krematorier, samt at
kommunens midler øremerkes til å dekke kostnadene knyttet til gravferd for å sikre dekning av
utgiftene.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kirkeverge og saksbehandler i samarbeid med
menighetsrådet utarbeider en høringsuttalelse på bakgrunn av innspillene som kom under møtet,
med tanke på tilgjengelighet av krematorier, Sør-Varanger kommunes befolknings avstand til
krematorier, samt at kommunens midler øremerkes til å dekke kostnadene knyttet til gravferd for
å sikre dekning av utgiftene.

Mr. sak 29/14
Informasjon fra leder
- Det er en ny situasjon i forhold til rollene som leder og nestleder, og det har oppstått et behov
for å foreta en gjennomgang. Dette handler om at Kathrine Jahre er ansatt som kateket. Det er
juridisk gjennomførbart, men det er erfart at det kan by på utfordringer i forhold til forvaltning
og oppfatning av rollene. Leder informerer derfor at valg av leder vil bli satt opp som sak på
neste menighetsrådsmøte.
- 150 års jubileet for Sør-Varanger som prestegjeld markeres i Kirkenes kirke den 12. oktober, og
menighetsrådet er ansvarlig for denne markeringen. Det vil legges opp til synliggjøring av
historien i form av en utstilling i våpenhuset. Den samiske gudstjenesten i forbindelse med
høsttakkefesten vil utgå. Markering av de frivillige har tradisjonelt vært i form av en
frivillighetsfest. Det vil ikke bli en slik type frivillighetsfest den 12. oktober, men det vil være et
mål å sette pris på alle som bidrar med frivillig innsats. Den tradisjonelle høsttakkefesten vil også
utgå. Menighetsrådet oppfordres til å komme med bidra til den historiske markeringen av 150års
jubileet.
Informasjon fra barne- og ungdomsutvalget.
- Ingar Brun orienterer om møte som har vært i barne- og ungdomsutvalget. Det er satt i gang
planlegging av et nytt tilbud, og det er et interimstyre bestående av Ingar Brun, Atle Stålesen og
Trude Dørmænen. Dette tilbudet er under planlegging, konseptet har fått navnet superonsdag.
- Klubb. Det foreslås en arbeidsgruppe på fire personer som er tenkt som ansvarlige for
gjennomføring av juniorklubb. Jon gir innspill om at det er viktig å sikre barnas medvirkning. Det
er tenkt oppstart av klubb 1. november.
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Kathrine Jahre informerer at trosopplæringsutvalget er i gang med arbeidet, og har hatt 3 møter.
Kathrine er valgt til leder i utvalget, og Ane Marie Hjelm Solli er valgt til sekretær.

Mr. sak 30/14 Eventuelt Utdeling av bibler, ungdom i oppdrag.
Tiril Birkeli Jerijærvi orienterte om prosjektet hvor organisasjonen Ungdom i oppdrag deler ut bibler i
prosjektet ”Bibelen til alle”. Hun spurte om menighetssalen i Kirkenes kirke kan brukes til
arrangementer i Kirkenes i forbindelse med dette prosjektet, og det er snakk om menighetssalen den
9. oktober, 10. oktober og den 13. oktober. Innspill på møtet er at man er positiv til å bidra til dette,
men kirken er opptatt den mandagen den 13, de øvrige datoene er ok. Torsdag er det øvelse for
kirkekoret kl 19, dersom Kirkenes kirke skal benyttes så må det koordineres med kirkekoret, det vil si
at det må være ledig for kirkekoret i kirkerommet fra kl 19. til 21.

