DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
25.10.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.30

Til stede:

Andre:

Forfall:

Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Vara komm. repr. i
fellesrådet
Kirkeverge
Saksbehandler

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Mailiss Fløtten Andreassen
Astrid Bye Ramberg
Frank Emil Trasti

Medlem
Medlem
Medlem
Fungerende sokneprest
Komm.repr i fellesrådet

Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Marie Basma
Einar Aksel R. Fagerheim
Britt Slagtern

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Aud Mathisen
Kjell Hastad
Mikael Aapro

Wenche Dervola
Elin Magga

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mr. sak 35/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 36/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 37/16 Godkjenning av protokoll fra 20.09.16
Fr sak
12/16 Driftsbudsjett 2017
Fr.sak
13/16 Investeringsplan
Fr.sak
14/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Fr.sak
15/16 Eventuelt
Mr.sak
38/16 Virksomhetsplan
Mr.sak
39/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, utvalgene
Mr.sak
40/16 Eventuelt

Mhr. sak 35/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 36/16 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Ingen eventueltsaker
Mhr. sak 37/16 Godkjenning av protokoll fra 20.09.16
Godkjent
Fr. sak 12/16 Driftsbudsjett 2017, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til driftsbudsjett 2017. Budsjettet har vært behandlet i AU og de innstiller
til at budsjettet vedtas slik det foreligger. Det er i all hovedsak lønnsutgiftene som gjør at budsjettet
er økt fra tidligere år. For øvrig legges det frem et driftsbudsjett som svarer til regnskap og til
behovene i driften. Det framlagte driftsbudsjettet hadde en totalramme på kr 7 728 978,- og det
foreslås at det bes om bevilgninger fra kommunen på kr 5 455 000,- som er en økning på kr 455 000,Kirkevergen informerte om at det er behov for å øke utgiftene på art 1251 med kr 50 000,- til
vedlikehold av orgel, dette skal utføres annenhvert år, og det er to år siden sist. Dette må også legges
inn.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte driftsbudsjettet og det legges også inn en økning på
kr 50 000,- i utgifter til vedlikehold av orgel art 1251 på avdeling 1200 kirker. Kirkevergen oppdaterer
driftsbudsjettet med den vedtatte endringen på kr 50 000,-

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte driftsbudsjettet og det legges også inn en økning
på kr 50 000,- i utgifter til vedlikehold av orgel art 1251 på avdeling 1200 kirker. Kirkevergen
oppdaterer driftsbudsjettet med den vedtatte endringen på kr 50 000,-

Fr. sak 13/16 Investeringsplan, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram investeringsplan for kirkebygg og kirkegårder for 2017-2020. De prosjekter som
ikke ble gjennomført i 2016 er foreslått gjennomført i 2017. De midlene som menighetsrådet allerede
har fått fra kommunen, men som ikke er benyttet, er satt på fond. Utgiftene til ny kirkegård på
Bugøynes er estimert, og det er ikke mulig å forutse de nøyaktige utgiftene til dette prosjektet. Det er
mulig å gå i gang med gjenbruk av den gamle kirkegården der, og samtidig bevare den vernede
planten polarflokk. Et annet alternativ er å etablere ny gravlund på tyttebærsletta. Det legges opp til
igangsettelse av rehabilitering av Sandnes gravlund, som det ble bevilget midler til sommeren 2016.
Midlene kom så sent at det ikke var mulig å igangsette prosjektet denne sesongen så prosjektet
settes i gang så snart det er mulig. Rehabiliteringen av Kong Oscar IIs kapell skal lyses ut og settes i
gang. For øvrig gjenstår litt på brannverntiltak i kirkebyggene og det er også planlagt gjennomført i
2017.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at den foreslåtte investeringsplanen og følgende investeringer
prioriteres i 2017: rehabilitering av Kong Oscar II kapell kr 2 500 000, brannverntiltak kr 100 000,
Sandnes gravlund 8 200 000 og Bugøynes gravlund kr 2 000 000. Det benyttes kr 7 880 000,- fra fond
investering og det er behov for kr 2 000 000,- fra Sør-Varanger kommune til investeringer i 2017.

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at den foreslåtte investeringsplanen og følgende investeringer
prioriteres i 2017: rehabilitering av Kong Oscar II kapell kr 2 500 000, brannverntiltak kr 100 000,
Sandnes gravlund 8 200 000 og Bugøynes gravlund kr 2 000 000. Det benyttes kr 7 880 000,- fra
fond investering og det er behov for kr 2 000 000,- fra Sør-Varanger kommune til investeringer i
2017.

Fr. sak 14/16
Informasjon fra sokneprest
- Einar Aksel har sendt informasjon til dette møtet om at han har takket ja til stillingen som
sokneprest. Menighetsrådet svarer med å gratulere den nye soknepresten.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjektene. Den universelle adkomsten er i ferd med å ferdigstilles.
- Stillinger. Per nå har vi to kirketjenere og det vil skje endringer på kirketjenerstillingene.
Informasjon fra leder
- Samling med KA. Møtet lukkes under behandlingen av denne saken.

Mr. sak 38/16 Virksomhetsplan, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Leder informerte litt om arbeidet som har vært gjort med virksomhetsplanen. Det er tenkt at det skal
være et levende dokument, og det er lagt inn en rubrikk for merknader, og det er tenkt at man kan
føre inn behov for endringer når man evaluerer underveis.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte virksomhetsplanen 2016-2019. Menighetsrådet
legger vekt på at planen skal være et levende verktøy, og at det legges opp til evalueringer underveis.
Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte virksomhetsplanen 2016-2019. Menighetsrådet
legger vekt på at planen skal være et levende verktøy, og at det legges opp til evalueringer underveis.

Mr. sak 39/16
Informasjon fra kirkeverge
Informasjon fra leder
- Menighetsrådets besøksrunde. Besøksrunden er godt i gang, og neste søndag er det Tårnet som
skal besøkes. Under besøksrunden har det blitt gitt kort informasjon om menighetsrådets arbeid,
og det er lagt opp til spørsmål og innspill.
- Hallo Venn arrangement. Den 31. oktober skal det være et arrangement i Kirkenes kirke. Fra
rådet stiller Marie Basma og Mailiss har også sagt at hun kan bidra. Fra staben deltar Kathrine og
Einar Aksel.
- Astrid skal delta på kurs i regi av KA, regionalt kontaktmøte i Nord Hålogaland bispedømme,
rådsopplæring.
- Utvalgene. Elin sender ut oversikten over utvalgene og det jobbes videre med å få oppnevnt
utvalgsmedlemmer. Det settes opp som en sak på et senere møte. Gudstjenesteutvalget har hatt
en del møter, flere av de andre utvalgene er ikke kommet ordentlig i gang.
- Høsttakkefesten. Vellykket og det var mye folk. Det var fint å ha kirkekaffen på grensestasjonen.

Informasjon fra utvalgene
- Når utvalgene kommer i gang minnes det om at referat sendes til saksbehandler.

Kirkenes 25.10.16
Elin Magga
Saksbehandler

