DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 22.09.15
Driftsbudsjett 2016
Investeringsplan 2016-2020
Prosjektene 2015
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, HMS
Eventuelt

Mhr. sak 27/15 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 28/15 Godkjenning av saksliste
Godkjent.
Mhr. sak 29/15 Godkjenning av protokoll fra 22.09.15
Godkjent.

Fr. sak 12/15 Driftsbudsjett 2016, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til driftsbudsjett og bakgrunnen for forslaget. Kirkevergen foreslår et
driftsbudsjett basert på regnskapstallene fra i fjor og hittil i år, sammenliknet med virksomhetens
drift, og signaler fra Sør-Varanger kommune. Budsjettet er lagt opp etter den driften som forespeiles
i strategiplanen. Det foreslås ikke større endringer i driftsbudsjettet, da det samme aktivitetsnivået
opprettholdes. Enkelte arter er oppjustert for å svare til utgiftene som kommer fram av regnskapet.
Mellomoppgjøret for KA-området er også lagt inn i budsjettet. Menighetsrådets totale driftsbudsjett
for 2016 blir da på kr 7 518 559,- av dette er det budsjettert med kr 2 018 559,- i egenfinansiering.
Dette er en økning på kr 280 521,- fra budsjett 2015. Det bes om tilskudd fra kommunen for
budsjettåret 2016 på kr 5 500 000,- som er en økning på kr 491 000 fra det som menighetsrådet
mottok i bevilgninger i 2015. Egenfinansieringen foreslås justert ned fra 2015 med kr 210 479,- som i
praksis betyr en mer reell framstilling av hva administrasjonen skal fakturere i festeavgift.
Menighetsrådet ser det som positivt at det er foreslått økning på vedlikehold av kirkegårder. Det er
ønskelig å gjøre ytterligere vedlikehold på kirkegårdene i form av utbedring av kirkegårdsgjerder.
Dette vil behandles under saken investeringsplan. Menighetsrådet ser det som viktig å fremme
menighetens behov overfor kommunepolitikerne, og informere i forbindelse med
budsjettbehandlingen i kommunen. Budsjettet slik det framstår anses av rådsmedlemmene som
ryddig og oversiktlig.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2016 med en totalramme på kr
7 518 559,- og det bes om bevilgninger på kr 5 500 000,- fra Sør-Varanger kommune.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2016 med en totalramme på
kr 7 518 559,- og det bes om bevilgninger på kr 5 500 000,- fra Sør-Varanger kommune

Fr. sak 13/15 Investeringsplan 2016-2020, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Kirkevergen informerte først om investeringsprosjektene i 2015 og orienterte om prosjektet Sandnes
og Neiden kirkegård, som innbefatter utvidelser, plantegninger, rehabilitering, vannposter,
elektrisitet etc. Dette er et meget omfattende prosjekt som må videreføres i 2016. I første omgang er
det viktig å fokusere på 2016 og hva som er anbefalt å prioritere i 2016. Utover det vil det være viktig
å se hva som bør gjøres de kommende år. Tallene er estimert og viser ikke de eksakte utgiftene i
denne omgangen. Det er ønskelig å prioritere utbedring av gjerdene på flere av kirkegårdene, men

dette er satt opp fra 2017. Det har vært luftet forslag om at utbedringer kan gjøres av frivillige, dette
har til nå ikke blitt gjennomført. Dette vil være hensiktmessig å følge opp etter råd fra blant annet KA
og det er anbefalt at slike ting utføres av fagfolk slik at for eksempel garantier er ivaretatt.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråds vedtar den foreslåtte investeringsplanen, med følgende prioriteringer
for 2016: rehabilitering av Kong Oscar II’s kapell, brannverntiltak, Sandnes kirkegård, ny kirkegård
Bugøynes.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråds vedtar den foreslåtte investeringsplanen, med følgende prioriteringer
for 2016: rehabilitering av Kong Oscar II’s kapell, brannverntiltak, Sandnes kirkegård, ny kirkegård
Bugøynes.

Fr. sak 14/15 Prosjektene 2015, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Kirkevergen orienterte om investeringsprosjektene i 2015. Leveransen av lastebil er svært forsinket,
den vil ikke bli levert før 17. desember, dvs 3 måneder forsinket leveranse. Kostnad på lastebilen var
kr 1.2 millioner. Bussen er tatt i innbytte, og lastebilen byttes også inn når vi mottar ny lastebil. Det
vil bli montert nytt brannvarslingsanlegg i Kirkenes kirke. Det planlegges også en del mindre tiltak,
utskifting av låser i Bugøynes, skilting. Universell adkomst etableres i Kirkenes kirke, og nytt
universelt toalett. Dette skal være ferdigstilt 1. november.
Prosjektet på Sandnes og Neiden kirkegård er i ferd med å gi resultater. Det er arkitektfirmaet Asplan
Viak som har jobbet med tegninger av kirkegårdene, og her inngår sørvisbygg, vei, adkomst,
parkering, elektrisk anlegg, lys, vann, deponi, gjerder. Planene er utarbeidet etter behovene lagt fram
av kirkevergen. Dette skal legges fram for menighetsrådet. Det er også et samarbeid med
kommunen, og de er informert om planene. De nye digitale kartene skal kommunisere med de
dataprogrammene menigheten bruker i gravferdsregistreringen og innhentingen av festeavgift. Det
er behov for å komme i gang med utvidelsene på Sandnes i 2016. I Neiden er det ikke like prekært,
der kan utvidelsene skje i 2017.
Når det gjelder utvidelsene på Bugøynes gjøres det en kartlegging av mulighetene. De alternativene
som utredes er gjenbruk av den gamle delen på kirkegården der, og det ses i sammenheng med vern
av planten polarflokk. Fylkesmannen jobber med dette, og det utarbeides en rapport som vil ligge til
grunn i det videre arbeidet.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om prosjektene 2015 til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om prosjektene 2015 til etterretning.

Fr. sak 15/15
Informasjon fra sokneprest
Flyktninger. Menighetens prester er med i kommunens system i forbindelse med
flyktningekrisen. Per i dag er det ikke behov for spesielle tiltak fra kirkens side. Dersom det blir
behov for å åpne kirken vil dette følges opp av menigheten.
- Bispevisitas 2016. Det skal være bispevisitas 3.-7. februar 2016. I den forbindelse skal det
utarbeides en visitasmelding, og det er ønskelig at menighetsrådet skal være inneforstått med
denne meldningen før det sendes til biskopen. Det nye menighetsrådet vil få en rolle i visitasen,
og de vil inviteres på en middag den 5. februar. Det kom forslag om at det avtroppende rådet
kanskje burde inviteres til å delta på visitasen for kunnskapsoverføring fra den forrige perioden.
Informasjon fra leder
Informasjon fra kirkeverge
- HMS. På forrige møte ble internkontrollsystemene for kirkebyggene vedtatt. Kirkevergen jobber
med å implementere systemene i driften, og iverksette rutinene.
- Revisorberetning 2014. Kirkevergen la fram revisorberetningen hvor menighetsrådet gis gode
tilbakemeldinger på regnskapene både på drift og investeringsprosjektene.
- Kirketjenerstillingene. Administrasjonsutvalget har satt i gang en kartlegging og den skal
framlegges for menighetsrådet på møtet i desember. Det er et mål å se på hvordan man kan løse
alle kirketjeneroppgavene med de ressursene vi har. Det kan se ut til at det er behov for å endre
stillingsprosentene. Det er tenkt at det er hensiktsmessig å etablere et team. Stillingene i
distriktene holdes vakante ut 2015.
- Kontor. Det er behov for å gjøre noen endringer i kontorlokalene, da det midlertidige kontoret nå
er i permanent bruk. Dette følges opp.
Barne- og Ungdomsutvalget
- Stig informerte om superonsdag, søndagsskolen og barnegospel, og arbeidet med å følge opp og
koordinere disse tilbudene.
- Superonsdag har vært vellykket og godt oppmøte. Tilbud til småbarnsfamilier og alle andre som
har lyst å komme. Det serveres middag.
- Juniorklubb. Det er planlagt oppstart og gjennomføring av klubb 2 ganger i 2015.
Trosopplæringsutvalget
- Trosopplæringsutvalget har møter og arbeidet går sin gang. Prosjektarbeider Laila Jernsletten er i
gang med utprøving av tiltak, kirkerotter, som er et tiltak for 5 åringer. Det skal foreligge forslag
til plan våren 2016, denne skal legges fram for menighetsrådet og sendes til godkjenning hos
biskopen.

Kirkenes 22.10.15
Elin Magga
Saksbehandler

