DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

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

Menighetsrådet
30.10.14
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.00
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Fungerende sokneprest
Komm. repr. i fellesrådet
Kirkeverge
Saksbehandler

Kathrine Jahre
Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Agnar Jensen
Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Varamedlem
Medlem
Medlem

Tiril Birkeli Jerijærvi
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for komm.repr i fellesrådet

Odd Valter Emanuelsen
Bodil Dago
Liv Astrid Kvammen Soleng
Torild Ackermann
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 16.09.14
Valg av leder og nestleder
Driftsbudsjett 2015
Investeringsbudsjett
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, HMS
Eventuelt
Kirkevalg 2015
Høring kirke - stat
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, Utvalgene
Eventuelt

Mhr. sak 34/14 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 35/14 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Mhr. sak 26/14 Godkjenning av protokoll fra 16.09.14
Godkjent
Fr. sak 13/14 Valg av leder og nestleder, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Leder la fram bakgrunn for at denne saken er oppe til behandling. Det er oppstått et behov for å
velge ny leder, som skal fungere fram til kirkevalg 2015.
Forslag til vedtak:
Ny leder: Pål Haldorsen
Ny Nestleder: Kathrine Jahre
Votering:
Enstemmig ved akklamasjon
Vedtak:
Ny leder: Pål Haldorsen
Ny Nestleder: Kathrine Jahre

Fr. sak 14/14 Driftsbudsjett 2015, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til driftsbudsjett 2015 og bakgrunn for forslaget. Det foreslås et
driftsbudsjett med en totalramme på 7 546 063,- og det bes om 5 528 453,- i tilskudd fra SørVaranger kommune. Dette er mer enn det menighetsrådet ba om for 2014, og bakgrunnen for denne
økningen er at de midlene som tidligere har stått på fond nå er benyttet, samt at det er et
underskudd fra 2013 som må dekkes inn. Dette er faktorer som er med på å gjøre behovet for økte
tilskudd fra kommunen.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det foreslåtte driftsbudsjett 2015 med en totalramme på kr
7 546 063,- og ber om kr 5 528 453,- i tilskudd fra Sør-Varanger kommune
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det foreslåtte driftsbudsjett 2015 med en totalramme på kr
7 546 063,- og ber om kr 5 528 453,- i tilskudd fra Sør-Varanger kommune

Fr. sak 15/14 Investeringsbudsjett, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til investeringbudsjett. Sør-Varanger menighetsråd har kr 1 100 000,- på
fond, som er ubenyttede investeringsmidler. I forslaget legges det fram behov for etablering av ny

kirkegård på Bugøynes. Dette vil måtte regnes som et eget prosjekt og er i 2015 budsjettert med kr
2 300 000,- og er ikke å regne som rehabilitering slik de andre investeringsprosjektene er. Det er
ønskelig at dette prosjektet foregår som et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og
menighetsrådet. Før øvrig bør følgende prioriteres i 2015: tak Kirkenes kirke, universell adkomst
Kirkenes kirke og brannverntiltak. På kirkegårdene bør følgende prioriteres i 2015: ny lastebil og
kirkegårdsgjerder. Lastebil og universell adkomst kan trekkes fram som de områdene som anses som
svært nødvendig. Når det gjelder lastebil vil det være hensiktmessig å undersøke kostnader ved
leasing av lastebil. Det må da undersøkes om en leasingavtale skal tas på driftsbudsjettet, og det må i
så fall ikke gå ut over øvrig drift. Sør-Varanger menighetsråd anser det som viktig å synliggjøre det
reelle behovet for investeringer, selv om det er forståelse for den økonomiske situasjonen i
kommunen. Når det gjelder kirkegård på Bugøynes er dette et prosjekt som er i gang som et
samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og menighetsrådet, og kostnadene til den nye
kirkegården vil komme. Det er helt nødvendig å ha en ny kirkegård tilgjengelig innen 2016.
4 500 000,Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar et investeringsbudsjett med en totalramme på kr 6 820 000,- hvor
følgende prioriteres i 2015: rehabilitering av de resterende delene av taket på Kirkenes kirke,
universell adkomst på Kirkenes kirke, samt brannvern, til sammen kr 3 300 000,-. På kirkegårder
prioriteres ny lastebil og kirkegårdsgjerder på til sammen kr 1 120 000,-. Sør-Varanger kommune må
dessuten sette av prosjektmidler på kr 2 300 000,- til etablering av ny kirkegård på Bugøynes.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar et investeringsbudsjett med en totalramme på kr 6 820 000,hvor følgende prioriteres i 2015: rehabilitering av de resterende delene av taket på Kirkenes kirke,
universell adkomst på Kirkenes kirke, samt brannvern, til sammen kr 3 300 000,-. På kirkegårder
prioriteres ny lastebil og kirkegårdsgjerder på til sammen kr 1 120 000,-. Sør-Varanger kommune
må dessuten sette av prosjektmidler på kr 2 300 000,- til etablering av ny kirkegård på Bugøynes.

Fr. sak 16/14
Informasjon fra sokneprest
- De to ledige prestestillingene er besatt, det er ikke avklart når de tiltrer i stillingene. Det kan se ut
til at de starter tidlig i februar.
- Torbjørn Brox Webber er vikar i 50 % stilling.
- Det kommer en vikar 8. desember som vil jobbe til de nyansatte starter.
Informasjon fra kirkeverge
- Sykemeldinger. Det er en periode med en del sykefravær, og det gjøres harde prioriteringer for å
få gjennomført lovpålagte viktige oppgaver.
HMS:
- Internkontrollsystemet for Kirkenes kirke er vedtatt og er i ferd med å implementeres i driften.
Informasjon fra leder
- Oppsummerer den perioden som har vært med avskjed med sokneprest Jonn Aalborg, og
markering av 150 års jubileum for Sør-Varanger som prestegjeld.
- Invitasjon til innsettelse av ny biskop i Tromsø 9. november. Kathrine Jahre deltar på vegne av
menighetsrådet.

Kommunens fellesrådsrepresentant Agnar Jensen fratrådte møtet.

Mr. sak 37/14 Kirkevalg 2015, saksordfører Kathrine Jahre
Behandling:
Den 12. september 2015 skal det være kommune og fylkestingsvalg, og det er da samordnet med
kirkevalget jfr. Den norske kirkes demokratireform. AU har behandlet saken og anbefaler at
menighetsrådet oppnevner en nominasjonskomité som kan sette i gang forarbeid til kirkevalg 2015.
Det har tidligere vært vanlig å ha en nominasjonskomité bestående av en fra rådet, en fra staben og
en ekstern. Det kan være hensiktsmessig å oppnevne en komité bestående av totalt fem, det vil si tre
eksterne. Fra menighetsrådet bør en oppnevnes allerede på dette møtet, og de øvrige navnene bør
være klar til neste møte. Ingar har tidligere vært i nominasjonskomiteen, og foreslås denne gangen
også. Dette anses som en særdeles viktig jobb.
Det skal også oppnevnes en nominasjonskomité til bispedømmerådsvalget, og menighetsrådet har
mulighet til å foreslå en kandidat til denne nominasjonskomiteen.
Forslag til vedtak:
Nominasjonskomité bestående av en fra rådet, en fra staben og tre eksterne oppnevnes på neste
menighetsrådsmøte, og menighetsrådets medlemmer forespør aktuelle kandidater til dette møtet.
Sør-Varanger menighetsråd foreslår å forespørre Åshild Skjerping, og om hun ikke har anledning, Atle
Stålesen, om å sitte i nominasjonskomité for bispedømmerådsvalget.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Nominasjonskomité bestående av en fra rådet, en fra staben og tre eksterne oppnevnes på neste
menighetsrådsmøte, og menighetsrådets medlemmer forespør aktuelle kandidater til dette møtet.
Sør-Varanger menighetsråd foreslår å forespørre Åshild Skjerping, og om hun ikke har anledning,
Atle Stålesen, om å sitte i nominasjonskomité for bispedømmerådsvalget.

Mr. sak 38/14 Høring kirke - stat, saksordfører Ingar Brun
Behandling:
Ingar Brun la fram forslag fra ad. hoc utvalget til uttalelse fra Sør-Varanger menighetsråd vedrørende
høringsprosessen kirke – stat. Totalt sett fremstår det som uheldig at det er så korte frister i denne
høringen. Det kan fremstå som om det ikke er en reell mulighet til å ta stilling til eller påvirke sentrale
spørsmål. Utvalget la fram områder som bør kommenteres, og møtet drøftet forslaget, og det ble
gjort noen små justeringer.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar høringsuttalelse på bakgrunn av forlag fra ad. hoc utvalget.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar høringsuttalelse på bakgrunn av forlag fra ad. hoc utvalget.

Mr. sak 39/14
Informasjon fra Sokneprest.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjektstilling er lyst ut, og følges opp av administrasjonsutvalget.
Informasjon fra leder
Informasjon fra barne- og ungdomsutvalget.
- Superonsdag. Planlegging av oppstart av klubb.
- Det er en utfordring at en av menighetsrådets representanter ikke pleier å delta på møtene. Det
foreslås å supplere med et nytt medlem som er en frivillig (ikke fra råd eller stab) Ingar forespør
Marie Basma som nytt medlem.
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Kateketen informerte fra møtene de har hatt. Kateketen har deltatt på nasjonal
trosopplæringsutvalget.

