DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
23.02.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.15

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Frode Berg
Ellen Katrine Hætta
Marie Sivertsen Basma
Mailiss Fløtten Andreassen
Astrid Bye Ramberg
Mikael Aapro (fratrådte kl 15.25)
Frank Emil Trasti
Audhild Kaarstad

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Komm.repr i fellesrådet

Wenche P. Kjølås
Kathrine Jahre
Britt Slagtern

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for sokneprest

Aud Mathisen
Lisa Lind Brun
Kjell Hastad
Stig Kaarstad

Saker til behandling:
Mr. sak 10/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 11/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 12/16 Godkjenning av protokoll fra 19.01.16 og 21.01.16
Fr. sak
1/16 Regnskap 2015
Fr. sak
2/16 Årsrapport 2015
Fr.sak
3/16 Budsjett med endringer
Fr.sak
4/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Fr.sak
5/16 Eventuelt
Mr.sak
13/16 Evaluering kirkeasylanter Kirkenes kirke
Mr.sak
14/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, utvalgene
Mr.sak
15/16 Eventuelt

Mhr. sak 10/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 11/16 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Fr.sak 5/16 og Mr.sak 15/16 strykes.

Mhr. sak 12/16 Godkjenning av protokoll fra 19.02.16 og 21.02.16
Godkjent

Fr. sak 1/16 Regnskap 2015, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen orienterte om regnskap for 2015 som er avgitt av kirkevergen og Sør-Varanger kommune
ved Svanhild Apeland Lande. Regnskapet skal behandles av menighetsrådet før det sendes til
revisjon. Driftsregnskapet for 2015 avsluttes med et merforbruk på kr 45 171,36. I budsjettet for
2015 var det foreslått at det uinndekkede merforbruket fra 2013 på kr 141 817,32 skulle utgiftsføres i
regnskapet i 2015. Da regnskapet ble avsluttet med et merforbruk lar det seg ikke gjøre. Det vil si at
uinndekket merforbruk er økt til kr 186 988,68. Kirkevergen gikk gjennom regnskapet. Menigheten
har nå fulltallig stab, og full drift. Det anses som svært utfordrende å se for seg at menighetsrådet i
2016 skal klare å ta inn et overskudd slik at man klarer å tilbakebetale underskuddet fra 2015 og
2013. Dersom det mot formodning lar seg gjøre er menighetsrådet får et overskudd i 2016 er rådet
innstilt på å dekke underskuddet selv, men om det ikke lar seg gjøre håper menighetsrådet at
kommunen kan innvilge søknaden om å dekke inn dette underskuddet.
Når det gjelder investeringsregnskapet orienterte kirkevergen om investeringsprosjektene som er
gjennomført og bruk av de investeringsmidlene som er gitt av kommunen for 2015. Kr 3 609 141,- er
ubenyttet, disse midlene er satt på fond, og midlene på dette fondet vil benyttes til å betale den nye
lastebilen når den leveres i 2016. De ubenyttede midlene var budsjettert til lastebil og til ny kirkegård
på Bugøynes.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet for 2015, og de 54 443,41 kr som står på
disposisjonsfondet benyttes til å redusere det uinndekkede merforbruket i driftsregnskapet. Det
vedtas også at det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune der det bes om at kommunen dekker
merforbruket på kr 132 545,27. Ubenyttede investeringsmidler settes på fond.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet for 2015, og de 54 443,41 kr som står
på disposisjonsfondet benyttes til å redusere det uinndekkede merforbruket i driftsregnskapet. Det
vedtas også at det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune der det bes om at kommunen
dekker merforbruket på kr 132 545,27. Ubenyttede investeringsmidler settes på fond.

Fr. sak 2/16 Årsrapport 2015, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Saksbehandler orienterte om årsrapporten, hvordan den er utarbeidet. Det er et mål at dette
dokumentet i større grad skal gjenspeile strategiplanen og virksomhetsplanen. Inntil videre legges
årsrapporten fram som den er. Menigheten har i 2015 hatt full stab og full drift.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2015.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2015.

Fr. sak 3/16 Budsjett med endringer 2016, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen orienterte om det foreslåtte budsjettet med endringer for 2016. Kirkevergen orienterte
om de hvordan budsjettet er bygd opp for å sikre hensiktsmessig drift innenfor de forpliktelser vi har
som menighet.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjettet med endringer. Det totale
driftsbudsjettet for 2016 blir på kr 7 430 839,-.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjettet med endringer. Det totale
driftsbudsjettet for 2016 blir på kr 7 430 839,-.

Fr. sak 4/16
Informasjon fra sokneprest
 Prestene har fått en ny arbeidstidsordning, og det er i ferd med å innføres. Det innebærer at de
må organisere arbeidstimene sine innenfor et system og rapportere dette.
 Bispevisitas. Det har vært bispevisitas og det kommer en rapport fra visitasen som vil sendes ut
når den foreligger. Visitasforedraget som biskopen holdt er kommet, den sendes til
rådsmedlemmene.
Informasjon fra kirkeverge
 Taushetserklæring for menighetsråd og fellesrådsmedlemmer.
 Investeringsprosjektene. Vi venter nå på ny lastebil, den vil leveres i uke 13.
 Investeringsprosjektene: Sandnes og Neiden kirkegård. Det er behov for å gjennomføre
utvidelsene av Sandnes og Neiden kirkegård, og det er behov for å prioritere dette. Det vil kunne
innebære at det vil legges fram forslag til endringer i investeringsbudsjettet i 2016, og at
muligens rehabilitering av Kong Oscar II’s kapell må vente.
 Kirketjenerstillingene. Dette skal behandles i administrasjonsutvalget og det vil foreslås endringer
i stillingshjemlene.
Informasjon fra leder

Mr. sak 14/16
Informasjon fra sokneprest
 Bibelgrupper. Menigheten tilbyr nå to bibelgrupper, en på engelsk og en på norsk. Alle er
velkommen til å delta, ta kontakt med soknepresten. Dette tilbudet har ikke vært veldig mye
markedsført. Dette jobber soknepresten videre med sammen med kirkevergen, og det er
ønskelig å markedsføre dette tilbudet bedre.
 Økumenisk samarbeid. Det er sendt ut invitasjon til et økumenisk samarbeid, og det er sendt ut
brev til de ulike menighetene vi vet er representert i Sør-Varanger. Det har vært et møte, og det
er planlagt et møte til som skal være den 2. mars kl 16.00. Det er tenkt som et møtepunkt og
samtaleforum. Dette arbeidet tas med når menighetsråd og stab skal starte med
strategiplanlegging og virksomhetsplanlegging.
Informasjon fra kirkeverge
 Fasteaksjon: Det skal være fasteaksjon i mars. Dette er en innsamlingsaksjon som konfirmantene
gjennomfører. Det er tirsdag den 15. mars. Det er ønskelig og forventet at menighetsrådets
medlemmer deltar i denne innsamlingsaksjonen. Det bes om tilbakemelding om hvem som kan.
De som deltar er: Astrid, Marie, Mailiss, Wenche. Det kommer minst en prest.
 Kirkens nødhjelpskontakt. Kirkens nødhjelp ber menighetsrådet å oppnevne en kirkens
nødhjelpskontakt for kommende periode. Oddbjørn har hatt rollen som kirkens nødhjelpskontakt
tidligere. Menighetsrådet oppnevner Oddbjørn Jerijærvi som kirkens nødhjelps kontaktperson
for gjennomføringen av årets fasteaksjon. Videre forespørres aktuelle personer som kan bidra og
samarbeide med Oddbjørn. Ansvar Mailiss.
Informasjon fra leder
 Bispevisitas. Ønsker å følge opp innspillene fra biskopen, og de fem punktene som biskopen
framhevet i visitasforedraget.
 Markedsføring, formidling av menighetens tilbud. Leder ønsker å jobbe med å videreutvikle
dette, og bruke media mer aktivt. Det er erfart at pressemeldinger fungerer godt.
 Søke midler eksternt til å rehabilitere gravkapellet på Kirkenes kirkegård.
 Rådet på befaring i kirkebyggene og kirkegårdene for å bli kjent. Dette kan kombineres med
menighetsmøter i en eller annen form, og treffe de som bor i de ulike stedene i kommunen. Det
kan være en ide å sette opp en plan og dekke de ulike distriktene og at medlemmene i rådet kan

velge sted og helg, og legge det opp til gudstjenestene. Dette kan planlegges i
strategiplanleggingen den 7. mars.
 Samarbeid med Russland. Det er kommet forespørsel om samarbeid, Frode undersøker hvilke
muligheter man har. Dette tas med i strategiplanleggingen.
 Strategiplanlegging er satt til 7. mars. Menighetsrådet skal bruke tid til å jobbe med
strategiplanlegging. Det settes av tid 7. mars kl 09.00 og hele dagen. Det vil sende ut sakspapirer
til denne planleggingsdagen.
Informasjon fra utvalgene
 En liten oppsummering. Det har vært møte i trosopplæringsutvalget. For øvrig er ikke alle
utvalgene kommet i gang. Administrasjonen sender ut en oversikt over utvalgene og mandatene,
medlemmene.
Informasjon fra rådets medlemmer
 Menighetsrådets medlemmer gis anledning til å gi innspill og tilbakemeldinger. Noteres og følges
opp av leder og administrasjon.

Mr. sak 13/16 Evaluering kirkeasyl Kirkenes kirke, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Ellen Katrine Hætta ba om å få sin habilitet vurdert, og hun ble erklært inhabil. Hun fratrådte møtet.
Leder innledet med en liten oppsummering av situasjonen. Den 21. januar 2016 oppstod en situasjon
som Sør-Varanger menighet måtte håndtere etter beste evne. Tre personer søkte tilflukt i Kirkenes
kirke og gikk i kirkeasyl. De tre var flyktninger fra Syria, og kom fra Vestleiren, hvor de stod i fare for å
bli sendt til Russland, noe de fryktet. De ble i kirken fram til den 29. januar 2016. Menighetsrådet tok
en gjennomgang, og innspill ble notert ned av leder og administrasjon.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd har tatt imot innspill fra dette møtet. Det gjennomføres også en
evaluering i staben. På bakgrunn av stabsevalueringen og evalueringen i menighetsrådet utarbeider
administrasjonen en evalueringsrapport.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd har tatt imot innspill fra dette møtet. Det gjennomføres også en
evaluering i staben. På bakgrunn av stabsevalueringen og evalueringen i menighetsrådet utarbeider
administrasjonen en evalueringsrapport.

Kirkenes 23.02.16
Elin Magga
Saksbehandler

