DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
19.01.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.20

Til stede:

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Wenche P. Kjølås
Kathrine Jahre
Frode Berg
Astrid Bye Ramberg
Aud Mathisen
Lisa Brun
Britt Slagtern
Audhild Kaarstad

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Medlem
Medlem

Ellen Katrine Hætta
Marie Sivertsen Basma
Mailiss Fløtten Andreassen

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Vara for komm.repr i
fellesrådet

Kjell Hastad
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Saker til behandling:
Mr. sak 1/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 2/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 3/16 Godkjenning av protokoll fra 08.12.15
Mr. sak 4/16 Konstituering/valg av møteleder
Mr. sak 5/16 Utvalgene
Mr.sak
6/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Mr.sak
7/16 Eventuelt

Mhr. sak 1/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 2/16 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Mhr. sak 3/16 Godkjenning av protokoll fra 08.12.15
Godkjent
Mr. sak 4/16 Konstituering, valg av leder og nestleder, saksordfører Kathrine Jahre
Behandling:
Saksordfører orienterte om saken. Det skal velges leder og nestleder i utgangspunktet for ett år av
gangen. Denne saken var oppe til behandling på møtet i desember, men ble da utsatt.
Stemmeberettigede er alle menighetsmedlemmene inkludert de tre vararepresentantene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd velger Frode Berg som leder.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Frode Berg som leder.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd velger Wenche Pedersen Kjølås som nestleder.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Wenche Pedersen Kjølås som nestleder.

Mr. sak 5/16 Utvalgene, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen informerte om de utvalgene som må opprettes og de utvalgene som har vært tidligere.
Hun informerte om utarbeidelsen av utvalgenes mandater, og bakgrunnen for utvalgene.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner følgende utvalg:
Administrasjonsutvalg bestående av kirkeverge, leder, nestleder, og i tillegg to
arbeidstakerrepresentanter. Administrasjonsutvalgets har tilsettingsmyndighet på vegne av kirkelig
fellesråd og ivaretar denne funksjonen i Sør-Varanger menighetsråd. Dette utvalget behandler saker
som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de tilsatte, godkjenner stillingsbeskrivelser,
konstituerer i stillinger, behandler og avgjør søknader om permisjon.

Forhandlingsutvalg bestående av leder, nestleder, og menighetsrådsmedlem Kathrine Jahre.
Utvalgets mandat er å ivareta forhandlinger om lokale lønnsforhold i henhold til gjeldende
tariffavtaler
Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, sokneprest og kirkeverge. Arbeidsutvalget (AU) er
menighetsrådets saksbehandlende organ.
Gudstjenesteutvalg bestående av:
1 repr. fra menighetsrådet: Astrid Bye Ramberg
2 repr. fra menigheten: Atle Stålesen og Elin Gaasland (forespørres)
1 repr. fra kirkemusikerne
1 repr. fra prestetjenesten

Barne- og ungdomsutvalg bestående av
2 repr. fra menighetsrådet: Marie Basma og Mailiss F. Andreassen (forespørres)
2 repr. fra menigheten: Ingar Brun og Liv Reidun Haldorsen (forespørres)
Kateket
1 repr. fra prestetjenesten
Trosopplæringsutvalg, ad.hoc utvalg som skal utarbeide lokal trosopplæringsplan:
2 repr. fra menighetsrådet: Lisa Lind Brun og Mikael Aapro (forespørres) (Forespørre Kjell Hastad
dersom Mikael Aapro ikke kan)
2 repr. fra menigheten: Ane Marie H. Solli og en foreldrerepresentant forespørres.
Kateket
1 repr. fra prestetjenesten
Samisk kirkelivsutvalg bestående av:
1 repr. fra menighetsrådet: Ellen Kathrine Hætta.
2 repr. fra menigheten
1 repr. fra prestetjenesten
HMS utvalg (ad.hoc)
2. repr fra menighetsrådet: Forespørre Mailiss Fløtten Andreassen
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det er et mål å oppnevne diakoniutvalg, og dette fremmes som
sak på et senere møte, hvor forslag til mandat legges fram.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner følgende utvalg:
Administrasjonsutvalg bestående av kirkeverge, leder, nestleder, og i tillegg to
arbeidstakerrepresentanter. Administrasjonsutvalgets har tilsettingsmyndighet på vegne av
kirkelig fellesråd og ivaretar denne funksjonen i Sør-Varanger menighetsråd. Dette utvalget
behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de tilsatte, godkjenner
stillingsbeskrivelser, konstituerer i stillinger, behandler og avgjør søknader om permisjon.

Forhandlingsutvalg bestående av leder, nestleder, og menighetsrådsmedlem Kathrine Jahre.
Utvalgets mandat er å ivareta forhandlinger om lokale lønnsforhold i henhold til gjeldende
tariffavtaler
Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, sokneprest og kirkeverge. Arbeidsutvalget (AU) er
menighetsrådets saksbehandlende organ.
Gudstjenesteutvalg bestående av:
1 repr. fra menighetsrådet: Astrid Bye Ramberg
2 repr. fra menigheten: Atle Stålesen og Elin Gaasland (forespørres)
1 repr. fra kirkemusikerne
1 repr. fra prestetjenesten

Barne- og ungdomsutvalg bestående av
2 repr. fra menighetsrådet: Marie Basma og Mailiss F. Andreassen (forespørres)
2 repr. fra menigheten: Ingar Brun og Liv Reidun Haldorsen (forespørres)
Kateket
1 repr. fra prestetjenesten
Trosopplæringsutvalg, ad.hoc utvalg som skal utarbeide lokal trosopplæringsplan:
2 repr. fra menighetsrådet: Lisa Lind Brun og Mikael Aapro (forespørres) (Forespørre Kjell Hastad
dersom Mikael Aapro ikke kan)
2 repr. fra menigheten: Ane Marie H. Solli og en foreldrerepresentant forespørres.
Kateket
1 repr. fra prestetjenesten
Samisk kirkelivsutvalg bestående av:
1 repr. fra menighetsrådet: Ellen Kathrine Hætta.
2 repr. fra menigheten
1 repr. fra prestetjenesten
HMS utvalg (ad.hoc)
2. repr fra menighetsrådet: Forespørre Mailiss Fløtten Andreassen
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det er et mål å oppnevne diakoniutvalg, og dette fremmes
som sak på et senere møte, hvor forslag til mandat legges fram.

Mr. sak 6/16
Informasjon fra sokneprest
- Det skal være bispevisitas 3-7 februar. Menighetsrådet skal være representert på et møte, og
menighetsrådet inviterer til middag fredag den 5. februar. Visitasgudstjeneste, norsk-samisk
gudstjeneste søndag 7. februar, med visitasforedrag under kirkekaffen. På kirkekaffen er
menighetsrådet kirkeverter. Konfirmanter baker kaker, og det kan kjøpes inn en større festkake,
administrasjonen ordner dette.
Middagen: Kirkevergen, sokneprest og leder avklarer ansvar og roller.
Møtet tirsdag 2. februar ledes av biskopen. Det må avklares hvem som skal delta. Elin og Wenche
sender ut en forespørsel om deltakelse på dette møtet.
Fredag 5. februar møtet med kommunen, her stiller leder, nestleder og kirkeverge.

-

Søndag 7. februar: det nedsettes en komité for kirkekaffen: Wenche K, Astrid R og Aud M.,
Kathrine og Wenche D. Tar også ansvar for avklaringer ang møtet den 2. februar.
Røde kors har rettet en forespørsel til menigheten, de ønsker å gi et tilbud om norskundervisning
til flyktninger, og lurte på om menigheten eller menighetsrådet har noe å bidra med. Det foreslås
å undersøke hvilket tilbud som gis på biblioteket.

Informasjon fra kirkeverge
- Det er kurs i Tana onsdag 27. januar. Det organiseres slik at vi kjører i tre biler, og vi starter
07.30. Wenche sender ut e-post med informasjon om dette.
- Strategiplanlegging. Det skal utarbeides en ny strategiplan. Det er anbefalt at denne utarbeides i
mars. Det kan enten settes av en hel dag, eller flere ettermiddager. Uke 10 er foreslått, og
menighetsrådet kommer fram til at mandag 7. mars settes av til strategiplanlegging.
Menighetsrådet forholder seg til strategiplan og virksomhetsplan for 2011-2015, inntil nytt
planverk er vedtatt
- AU møtet som skulle vært den 16. februar flyttes til fredag den 19. februar.
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Arbeidet med utarbeidelse av lokal trosopplæringsplan går sin gang, og det går etter planlagt
tidsskjema. Det er ansatt en trosopplærer og hun kommer hit for å delta på møtene i
trosopplæringsutvalget. I april skal utkast til plan være ferdig, og den endelige planen skal være
ferdig i juni.

Mr.sak 7/16 Eventuelt Asylsøkersituasjonen i Norge.
Behandling:
Situasjonen er slik at det er en gruppe asylsøkere som har fått vite at de skal sendes tilbake til
Russland der de kom fra. Soknepresten har vært i kontakt med noen av disse. Soknepresten vært
med på å jobbe med å se til at behandlingen de får er i tråd med menneskerettigheter og
internasjonale konvensjoner. Soknepresten har også vært i kontakt med biskopen som er engasjert i
saken. Soknepresten vurderer å ta initiativ til et fakkeltog hvor man markerer sine holdninger til
saken. Hun håper at rådets medlemmer vil være med på en slik markering. Menighetsrådet må
vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessig for å hjelpe de som trenger hjelp. Kan det være
hensiktsmessig å ta kontakt med ordføreren nå. Det kan også være hensiktsmessig å ha kontakt med
politiet. Det kan være hensiktsmessig å opprette kontakt med Røde kors for å bidra til at disse
menneskene blir tatt imot i Russland på en god måte.
Forslag til vedtak:
Leder i menighetsrådet tar kontakt med Finnmark Røde kors, og henstiller til at Røde kors bidrar til
disse menneskene blir ivaretatt når de kommer til Russland. Menighetsrådet ber om å få
kontaktinformasjon som asylsøkerne kan få, slik at de kan komme i kontakt med noen som kan
hjelpe i Russland.
Menighetsrådet ønsker å få til møte hvor man setter fokus på at man vil se til at Norge handler i tråd
med menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner i behandlingen av asylsøkerne. Aktører
som kan inviteres på et slikt møte er ordfører, Frelsesarmeen, Røde kors.
Menighetsrådet er opptatt av at asylsøkerne blir ivaretatt rent menneskelig i forhold til mat og
husrom, og at deres rettsikkerhet er ivaretatt.
Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Leder i menighetsrådet tar kontakt med Finnmark Røde kors, og henstiller til at Røde kors bidrar til
disse menneskene blir ivaretatt når de kommer til Russland. Menighetsrådet ber om å få
kontaktinformasjon som asylsøkerne kan få, slik at de kan komme i kontakt med noen som kan
hjelpe i Russland.
Menighetsrådet ønsker å få til møte hvor man setter fokus på at man vil se til at Norge handler i
tråd med menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner i behandlingen av asylsøkerne.
Aktører som kan inviteres på et slikt møte er ordfører, Frelsesarmeen, Røde kors.
Menighetsrådet er opptatt av at asylsøkerne blir ivaretatt rent menneskelig i forhold til mat og
husrom, og at deres rettsikkerhet er ivaretatt.

Kirkenes 19.01.16
Elin Magga
Saksbehandler

