DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

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

Menighetsrådet
24.02.15
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-15.45

Til stede:

Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Liv Astrid Kvammen Soleng
Agnar Jensen (fratrådte kl 15.00)
Audhild Kaarstad

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Pål Haldorsen
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
Tiril Birkeli Jerijærvi

Ikke innkalt:

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

Bodil Dago
Odd Valter Emanuelsen
Torild Ackermann
Einar Aksel Rånes Fagerheim
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 09.12.14
Regnskap 2014
Årsrapport 2014
Budsjett med endringer 2015
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, HMS
Eventuelt
Kirkevalg 2015
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, Utvalgene
Eventuelt

Mhr. sak 1/15 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 2/15 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Mhr. sak 3/15 Godkjenning av protokoll fra 09.12.14
Godkjent

Fr. sak 1/15 Regnskap 2014, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram regnskap 2014. Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 7 157 692,- de
budsjetterte inntektene var på kr 6 992 385,-. De totale driftsutgiftene var på til sammen kr 7 424
081,- og de budsjetterte utgiftene var på kr 6 992 385,-. Brutto driftsresultat for 2014 utgjør kr - 266
389,- Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et merforbruk/mindreforbruk på kr 0,00
Investeringsregnskapet viser at det ble investert for kr 2 856 433,- av dette var kr 550 648,- mva.
Menighetsrådet mottok kr 2 500 000,- fra Sør-Varanger kommune. Det ble benyttet kr 2 326 665,- av
avsetningene. Ubenyttede investeringsmidler satt på fond utgjør kr 1 381 013,Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskap 2014.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskap 2014.

Fr. sak 2/15 Årsrapport 2014, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram årsrapporten for 2014. Årsrapporten viser driften i 2014, og er bygd opp etter
menighetsrådets strategiplan og virksomhetsplan.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2014.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2014.

Fr. sak 3/15 Budsjett med endringer 2015, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til budsjett 2015. Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 30.10.14
budsjett med en ramme på kr 7 436 063, og ba om tilskudd fra Sør-Varanger kommune på kr

5 528 434. Beløpet baseres på regnskapstallene for 2014, og behov i driften. Kommunestyret behandlet
budsjettet den 10.12.14 og bevilget kr 5 009 000,- til Sør-Varanger menighetsråd. Det var opprinnelig foreslått
ytterligere kutt på kr 500 000,-, men dette gikk ikke gjennom i behandlingen. Det vil si at menighetsrådets
vedtatte budsjett må reduseres med kr 519 434,-.
Det foreslås en betydelig økning på inntekt av festeavgift. Kirkevergen informerte om at det vil være helt
nødvendig å se på stillingene i løpet av 2015. Det vil ikke være mulig å skjære ned ytterligere ned på budsjettet.
Det skal dessuten gjøres en gjennomgang av kirketjenerstillingene, og det bør vurderes en omorganisering for å
sikre effektiv bruk av de tilgjengelige ressursene og en hensiktsmessig drift. Målet med gjennomgangen vil
være å sikre kontinuerlig vedlikehold av kirkebyggene. Når det gjelder innekter festeavgiften orienterte hun om
hvordan det er tenkt gjennomført. Det ansees som mulig å hente inn en så betydelig sum som det er
budsjettert med, men det poengteres at dette ikke er et heldig tiltak med tanke på den helhetlige driften.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjett med endringer med en ramme på kr
7 238 038,Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjett med endringer med en ramme på kr
7 238 038,-

Fr. sak 4/15
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
- Orienterer om at administrasjonsutvalget har igangsatt en gjennomgang av
kirketjenerstillingene.
- Anna Lankinen har fått innvilget permisjon fra sin stilling som kirketjener for ett år.
- Melder om en fulltallig stab som er klar til å sette i gang med aktiviteter, og godt
arbeidsmiljø.
- Foreslår at det neste planlagte menighetsrådsmøtet som skulle ha vært den 24. mars utgår,
da det ikke er kommet inn noen saker. Menighetsrådet sier seg enig i dette.
Informasjon fra leder
- Informerer om fasteaksjon som skal være den 24. mars. Det er behov for frivillige til å bidra
til denne innsamlingsaksjonen, og leder oppfordrer menighetsrådets medlemmer om å stille
opp.
HMS
- HMS utvalget fortsetter arbeidet med å utarbeide gode systemer for HMS og internkontroll.
Utvalget skal nå i gang med å utarbeide internkontrollsystemer for de øvrige kirkebyggene,
og lukke avvikene som er kommet etter tilsyn fra brannvesenet.

Mr. sak 4/15 Kirkevalg 2015, saksordfører Kathrine Jahre
Behandling:
Nestleder orienterte om kirkevalg 2015. Nominasjonsprosessen er i gang og nominasjonskomiteen
har hatt sitt første møte. Nominasjonskomiteen ber menighetsrådets medlemmer tenke over om de
ønsker å stille til gjenvalg, og gi tilbakemelding helst innen 9. mars. I denne fasen er det snakk om en
idemylding på akutelle navn på personer som kan forespørres. Menighetsrådet legger vekt på god og
informativ informasjon til de aktuelle kandidatene. Forslagsstillerne kan gjerne ha snakket med de
aktuelle personene for å la tanken modnes.

Saksbehandler la fram forslag til informasjonsplan, og planen ble fylt ut under møtet. Denne
informassjonsplanen sendes ut til menighetsrådets medlemmer. Det har tidligere blitt gitt ut en avis i
forbindelse med kirkevalget, og det var Øystein Mathisen som var pådriver for dette arbeidet ved sist
valg. Det ble ikke tatt stilling til om det skal utarbeides avis i forbindelse med valget, eller hvem som
tar ansvar for å utarbeide valgavis.
Forslag til vedtak:
Kirkevalg settes opp som sak på hvert menighetsrådmøte, og følges opp kontinuerlig av råd og stab.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Kirkevalg settes opp som sak på hvert menighetsrådmøte, og følges opp kontinuerlig av råd og
stab.

Mr. sak 5/15
Informasjon fra sokneprest
- Jobber med å fordele prestene på de ulike utvalgene.
Informasjon fra kirkeverge
- Det jobbes med å tilsette en person i stillingen som trosopplærer. Følges opp av kirkevergen.
Informasjon fra leder
Informasjon fra barne- og ungdomsutvalget.
- Det har ikke vært møte i dette utvalget.
- Oppstart av klubb førstkommende fredag.
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Kathrine orienterte om arbeidet utvalget gjør, og rammen som gis i gave til dåpsbarn.

Kirkenes 24.02.15
Elin Magga,
Saksbehandler

