DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
04.04.17
Kirkekjelleren, Kirkenes kirke
Kl. 14:00-16:40

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Komm.repr i fellesrådet
Kirkeverge
Saksbehandler

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Basma (fra kl. 15:00)
Aud Mathisen
Einar Aksel R. Fagerheim
Britt Slagtern
Wenche Dervola
Elin Magga

Medlem
Medlem
Varamedlem

Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Astrid Bye Ramberg

Varamedlem
Varamedlem
Vara komm.repr. i
fellesrådet

Kjell Hastad
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Andre:

Forfall:

Ikke innkalt:
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Saker til behandling:

Mr. sak
Mr. sak
Mr. sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Mr.sak
Mr.sak
Mr.sak

8/17
9/17
10/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
11/17
12/17

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 28.02.17
Vedtekter for gravplasser
Utleiereglement
Godtgjørelse for menighetsrådsmedlemmer
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Eventuelt
Utvalgene, saksordfører Frode Berg
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder,
utvalgene
13/17 Eventuelt

Mr. sak 8/17 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mr. sak 9/17 Godkjenning av saksliste
Godkjent. Eventueltsakene utgår.

Mr. sak 10/17 Godkjenning av protokoll fra 28.02.17
Godkjent

Fr. sak 7/17 Vedtekter for gravplasser, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen orienterte om behovene for endringer i vedtektene. Navnet på vedtektene er også
foreslått endret. Festeavgift ble innført i 2009, og det er behov for en del endringer for å få dekt
utgiftene i drifta. Det er også viktig å ha tydelige vedtekter ved sletting av graver, da det er en
problemstilling som har blitt aktuell i forbindelse med at festeavgiften.
Forslag til vedtak:
Navnet på vedtektene endres til:
Vedtekter for gravplasser i Sør-Varanger
Endring av følgende paragrafer:
§3
Gravferdsavgifter
3.1
Det kreves avgift for gravlegging i tilfeller der avdøde ikke er folkeregistret i Sør-Varanger
kommune etter følgende satser:
Kistenedsettelse
Kr 6500,Urnenedsettelse
Kr 3000,Leie av kirke til gravferdsseremoni. Uten organist
2500,Leie av kirke til gravferdsseremoni. Med organist
4000,-
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§5
5.4

Gravminne
Ved sletting av grav skal gravminnet fjernes. Ved sletting av en grav i dobbelt gravsted skal
stenen flyttes til den graven som beholdes. Det er den som er ansvarlig for gravfestet som
har ansvar for å flytte eller fjerne gravminnet.

5.5

Den som er ansvarlig for gravfestet har ansvar for å få fjernet gravminnet fra slettet grav.

5.6

Hvis fellesrådet skal fjerne gravminnet skal det oppbevares på et sikkert sted i ett år før
destruering. Gravminnet fra en slettet grav destrueres etter ett år.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Navnet på vedtektene endres til:
Vedtekter for gravplasser i Sør-Varanger
Endring i følgende paragrafer:
§3
Gravferdsavgifter
3.1
Det kreves avgift for gravlegging i tilfeller der avdøde ikke er folkeregistret i Sør-Varanger
kommune etter følgende satser:
Kistenedsettelse
Kr 6500,Urnenedsettelse
Kr 3000,Leie av kirke til gravferdsseremoni. Uten organist
Kr 2500,Leie av kirke til gravferdsseremoni. Med organist
Kr 4000,-

§5
5.4

Gravminne
Ved sletting av grav skal gravminnet fjernes. Ved sletting av en grav i dobbelt gravsted skal
stenen flyttes til den graven som beholdes. Det er den som er ansvarlig for gravfestet som
har ansvar for å flytte eller fjerne gravminnet.

5.5

Den som er ansvarlig for gravfestet har ansvar for å få fjernet gravminnet fra slettet grav.

5.6

Hvis fellesrådet skal fjerne gravminnet skal det oppbevares på et sikkert sted i ett år før
destruering. Gravminnet fra en slettet grav destrueres etter ett år.

Fr. sak 8/17 Utleiereglement, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen orienterte om behovene for endringer av utleiereglementet. Det er behov for å sikre
utgiftsdekning i drifta. Per i dag er det erfart at det faktisk medfører udekte utgifter ved utleie til
konserter. Økning av prisen for utleie av kirkebygg for konserter ble grundig drøftet. Det anses som
viktig å legge til rette for et rikt lokalt kulturliv, samtidig som man sikrer utgiftsdekning. Det legges
også fram en prisliste, som svarer til utleiereglementet og vedtekter for gravplasser.
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Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende endringer i utleiereglementet:
§3.3

Som en hovedregel skal menigheten ha ansatte til stedet ved utleie. I spesielle tilfeller kan
leietaker motta brannopplæring og informasjon om internkontrollsystemet.

§4.3

Ved utleie av kirkebygg til profesjonelle eksterne arrangører til kulturelle arrangementer
kreves det en avgift på kr 6000,- i tillegg til 10% av billettinntektene.
Øving og rigging utenom konsertdagen medfører en avgift på kr 500,- per dag

§4.4

Ved utleie av kirkebygg til lokale aktører til kulturelle arrangementer kreves det en avgift på
kr 3000,-. Dersom det tas inngangsbilletter kreves det i tillegg 10% av billettinntektene.
Øving og rigging utenom konsertdagen medfører en avgift på kr 500,-

§4.5

Leie av kun menighetssalen medfører en avgift på kr 2000,- per dag.
Dersom man også skal benytte kjelleren medfører det et tillegg på kr 500,-

§4.6

Arrangør kan sende begrunnet søknad om reduksjon av leie.

§4.7

Organist til akkompagnement i seremoni utover de ordinære salmene, og orgelspill utover det
som følger av seremoniordningen, medfører en avgift på kr 500,-

§ 7. 1 Det kreves avgift på kr 4000,- for vielser i tilfeller der brudeparet ikke er folkeregistret i SørVaranger kommune.
Dersom prest skal ha utbetalt honorar vil dette komme i tillegg.

Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende endringer i utleiereglementet:
§3.3

Som en hovedregel skal menigheten ha ansatte til stedet ved utleie. I spesielle tilfeller kan
leietaker motta brannopplæring og informasjon om internkontrollsystemet.

§4.3

Ved utleie av kirkebygg til profesjonelle eksterne arrangører til kulturelle arrangementer
kreves det en avgift på kr 6000,- i tillegg til 10% av billettinntektene.
Øving og rigging utenom konsertdagen medfører en avgift på kr 500,- per dag

§4.4

Ved utleie av kirkebygg til lokale aktører til kulturelle arrangementer kreves det en avgift
på kr 3000,-. Dersom det tas inngangsbilletter kreves det i tillegg 10% av billettinntektene.
Øving og rigging utenom konsertdagen medfører en avgift på kr 500,-

§4.5

Leie av kun menighetssalen medfører en avgift på kr 2000,- per dag.
Dersom man også skal benytte kjelleren medfører det et tillegg på kr 500,-

§4.6

Arrangør kan sende begrunnet søknad om reduksjon av leie.
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§4.7

Organist til akkompagnement i seremoni utover de ordinære salmene, og orgelspill utover
det som følger av seremoniordningen, medfører en avgift på kr 500,-

§ 7. 1 Det kreves avgift på kr 4000,- for vielser i tilfeller der brudeparet ikke er folkeregistret i SørVaranger kommune.
Dersom prest skal ha utbetalt honorar vil dette komme i tillegg.

Fr. sak 9/17 Godtgjørelse for menighetsrådsmedlemmer, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Saken har vært behandlet på det forrige menighetsrådsmøtet og har vært behandlet i AU. Det er
foreslått fra AU at det er hensiktsmessig å først ta stilling til om det skal vedtas godtgjørelse, og
dernest ta stilling til hvordan dette gjøres. Per i dag er det budsjettert med kr 10 000,- for å sikre en
viss start dersom det skulle innføres godtgjøring. Det anses som viktig å ta denne drøftingen opp rent
prinsipielt. Votering skjer i to trinn.

Forslag til vedtak:
Det vedtas innføring av godtgjørelse.
Votering:
Enstemmig ved håndsopprekking
Forslag til vedtak:
Alle medlemmer i rådet mottar godtgjøring for oppmøte, i tillegg mottar leder og nestleder
godtgjøring. Beregnet med samme satser som i alternativ 1 og 2.
Total kostnad per år:
Godtgjøring for oppmøte i rådet
Årlig godtgjøring leder og nesteleder
Sum

= 18 200
= 10 000
= 28 200

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Alle medlemmer i rådet mottar godtgjøring for oppmøte, i tillegg mottar leder og nestleder
godtgjøring. Beregnet med samme satser som i alternativ 1 og 2.
Total kostnad per år:
Godtgjøring for oppmøte i rådet
= 18 200
Årlig godtgjøring leder og nesteleder = 10 000
Sum
= 28 200
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Fr. sak 10/17 og
Informasjon fra sokneprest
- Torbjørn Brox Webber har takket ja til kapellanstilling.
- Esther Lønmo skal arbeide i Vadsø, og det er avtalt og planlagt at hun skal avhjelpe i SørVaranger ved behov.
- Fra 1. april er Egil Lønmo prost både for Indre Finnmark prosti og Varanger prosti, ut 2017. Han
skal da arbeide i Vadsø.
- Bispedømmet er inne i en innsparingsperiode som er tenkt å vare 2017 og 2018. Det innebærer
en vakansestyring hvor 16,5 stilling skal spares inn. I all hovedsak gjelder dette prestestillinger.
På sikt skal det tas ned 9 stillinger i bispedømmet. Det er oppnevnt et utvalg i bispedømmet som
skal se på dette. Sokneprest har sterkt signalisert at det er nødvendig å ha tre personer i
stillingene her i Sør-Varanger menighet, også i perioden med vakansestyring.
Informasjon fra kirkeverge
- Det er positivt at det kom informasjon fra bispedømmet om stillingene. Det vil arbeides med å
tilpasse driften til de tilgjengelige ressursene.
- Investeringsprosjektene. Prosjektet på Sandnes gravlund skal legges ut på anbud veldig snart. Det
samme gjelder Kong Oscar II kapell. Det arbeides også videre med Bugøynes kirkegård.
- Stillinger. Det er fortsatt noe uklart omkring noen av stillingene, regner med at det avklares
ganske start.
- Nye kontorlokaler. Kontoret er vel etablert i nye lokaler. Det arbeides videre med planene for
utvidelse av kirkenes kirke for å etabler kontorer der. Det er søkt om midler til å tegne utvidelse,
men det er ikke kommet svar.
Informasjon fra leder
- Leder orienterer om at det arbeides med et brev til bispedømmet hvor det skal synliggjøres hva
vakansestyringen innebærer lokalt og hvilke behov menigheten har. Vakansestyringen vil også
måtte sees i sammenheng med trosopplæringsplanen som vi holder på å utarbeide.
- Neiden kirkeforening har samlet inn midler til innkjøp av puter til kirkebenkene. Det ble samlet
inn kr 80 000,- Leder roser kirkeforeningen som har klart dette.
- Forespørsel om leie av kirke til konsert. Det er kommet en søknad om en konsert med joik, fra
koret Sami Jenat, de ønsker å ha konsert den 6. mai. Kirkevergen foreslår at saken sendes til
samisk kirkelivsutvalg og gudstjenesteutvalget, for en prinsippbehandling.

Mr. sak 11/17 Utvalgene, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Det er ledige plasser i flere av utvalgene, i rollen som menighetens representanter. Det er 2 ledige
plasser i barne- og ungdomsutvalget. Martin Tjelde Haga forespørres til å være i barne- og
ungdomsutvalget. I samisk kirkelivsutvalg er det to ledige plasser, og der forespørres Morten
Kvammen, Marianne Madvik Hansen og Liv Astrid Kvammen. Det er en ledig plass i
gudstjenesteutvalget. Det kan også være kandidater som kan være aktuelle å forespørre som man
ikke kjenner til, det kan være hensiktsmessig å gå ut i avisen. Det kan bli aktuelt dersom det ikke
lykkes å finne kandidater.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet vedtar at det arbeides videre med å forespørre de foreslåtte personene, og dersom
det ikke er tilstrekkelig vil det være aktuelt å markedsføre de ledige vervene ytterligere.
Votering:
Enstemmig
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Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at det arbeides videre med å forespørre de foreslåtte personene, og dersom
det ikke er tilstrekkelig vil det være aktuelt å markedsføre de ledige vervene ytterligere

Mr.sak 12/17 Informasjon.
-ingen info ut over det som ble gitt under Fr.sak 10/17

Kirkenes 04.04.17
Elin Magga
Saksbehandler
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