DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
24.10.17
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 15:00-17:00

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Sokneprest
Varamedlem

Frode Berg
Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Marie Basma
Einar Aksel R. Fagerheim
Aud Mathisen

Andre:

Kirkeverge

Wenche Jessen Dervola

Forfall:

Medlem
Saksbehandler

Mailiss Fløtten Andreassen
Elin Magga

Varamedlem
Vara kom.repr. i fellesrådet
Vara for sokneprest

Kjell Hastad
Frank Emil Trasti
Torbjørn Brox Webber

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mr. sak 28/17 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 29/17 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 30/17 Godkjenning av protokoll fra 12.09.17
Fr. sak 21/17 Regnskapsrapport
Fr. sak 22/17 Driftsbudsjett 2018
Fr. sak 23/17 Investeringsbudsjett 2018 med investeringsplan 2018-2021
Fr. sak 24/17 Sikringstiltak i kirkebyggene
Fr. sak 25/17 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge og leder
Fr. sak 26/17 Eventuelt
Mr.sak31/17 Informasjon fra sokneprest; kirkeverge og leder

Mr. sak 28/17 Godkjenning av innkalling
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Godkjent.

Mr. sak 29/17 Godkjenning av saksliste
Godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Mr. sak 30/17 Godkjenning av protokoll fra 12.09.17
Godkjent.

Fr. sak 21/17 Regnskapsrapport, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram regnskapstallene og kommenterte avvikene som fremgår i regnskapsrapporten.
Det er tydeligere at noen av artene er budsjettert for lavt, og må økes ved neste budsjett. Det
arbeides med å kreve inn festeavgift, og det er et omfattende arbeid. Det er vanskelig å finne festere
på flere av gravene. Det er nå etablert Vipps som betalingsform, vi ser en liten økning i kollekten.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Fr. sak 22/17 Driftsbudsjett 2018, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram 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 noen små endringer i driftsbudsjettet, det
samme aktivitetsnivået opprettholdes. Enkelte arter er oppjustert for å svare til de reelle kostnadene
som kommer fram av regnskapet, nødvendige investeringer og planlagte aktiviteter. Lønnsoppgjøret
fra KA-området skal reforhandles i 2018. Lønnsøkningen for neste år er derfor lagt inn i budsjettet
med en generell økning på 2,5 prosent.
Menighetsrådets totale driftsbudsjett for 2018 blir da på kr 7 829 017,- av dette er det budsjettert
med kr 2 374 981,- i egenfinansiering. Det totale budsjettet er dermed økt med kr 171 510,- fra 2017.
Kirkevergen legger fram et forslag der det bes om et tilskudd fra kommunen for budsjettåret 2018 på
kr 5 454 036,- som er en økning på kr 454 036,- fra det som menighetsrådet mottok i bevilgninger i
2017.
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Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2018.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2018.

Fr. sak 23/17 Investeringsbudsjett 2018 med investeringsplan 2018-2021, saksordfører Wenche
Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen legger fram en investeringsplan der er det tas sikte på å gjennomføre
investeringsprosjektene på mest mulig hensiktsmessig måte for å ivareta både trygg og langsiktig
økonomi, samt ivaretakelse av bygg og anlegg.
Kirkevergen foreslår følgende investeringer på kirkebygg og gravlunder prioriteres i 2018:
- Utvidelse av Kirkenes kirke
9 000 000,- Brannvern
100 000,- Sandnes gravlund
3 000 000,- Bugøynes gravlund
1 500 000,- Pasvik gravlund
100 000,-

Sum investeringer for 2018 er beregnet til kr 13 700 000,Dette finansieres slik: Merverdiavgift på kr 3 425 000,- bruk av fond 0,- og bevilgning på kr 10 275
000,- fra Sør-Varanger kommune.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den foreslåtte investeringsplanen for 2018-2021 og med følgende
investeringsbudsjett for 2018:
- Utvidelse av Kirkenes kirke
9 000 000,- Brannvern
100 000,- Sandnes gravlund
3 000 000,- Bugøynes gravlund
1 500 000,- Pasvik gravlund
100 000,-

Sum investeringer for 2018 er beregnet til kr 13 700 000,Dette finansieres slik: Merverdiavgift på kr 3 425 000,- bruk av fond 0,- og bevilgning på
kr 10 275 000,- fra Sør-Varanger kommune.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte investeringsplanen for 2018-2021 og med
følgende investeringsbudsjett for 2018:
- Utvidelse av Kirkenes kirke
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-

Brannvern
Sandnes gravlund
Bugøynes gravlund
Pasvik gravlund

100 000,3 000 000,1 500 000,100 000,-

Sum investeringer for 2018 er beregnet til kr 13 700 000,Dette finansieres slik: Merverdiavgift på kr 3 425 000,- bruk av fond 0,- og bevilgning på
kr 10 275 000,- fra Sør-Varanger kommune.

Fr. sak 24/17 Sikringstiltak i kirkebyggene, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Leder la fram saken og selv om det ikke oppbevares verdier i kirkebyggene, ser Sør-Varanger
menighetsråd likevel at det er behov for å sikre gjenstander og går derfor inn for å kjøpe brann og
innbruddsikre skap innen utgangen av 2020 til alle kirkebygg.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal kjøpes brann og innbruddsikre skap innen utgangen
av 2020 til alle kirkebygg.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal kjøpes brann og innbruddsikre skap innen utgangen
av 2020 til alle kirkebygg.

Fr. sak 25/17 Informasjon
Informasjon fra sokneprest
- Bemanning Rikardt Olsen Svane ut året.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjekt Kong Oscar II kapell
- Utvidelse av Sandnes gravlund.
- Bugøynes kirkegård.
- Bemanning.
Informasjon fra leder
Menighetsmøte - oppfordrer rådsmedlemmene om å være tilstede på møtet i Kirkenes kirke
den 26.11.17.
Hallo venn – alternativt tilbud for barn. Samarbeid med Frelsarmeen og Kristent fellesskap.
Arrangeres i kjelleren i Kirkenes kirke. Leker, tegning, de får saft og alle må ta med seg det de
skal spise.
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Mr. sak 31/17 Informasjon.
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
Informasjon fra leder
Informasjon fra utvalgene og MR medlemmer
- Barne- og ungdomsutvalget
- Trosopplæringsutvalget
- Gudstjenesteutvalget
- Samisk kirkelivsutvalg
- Diakoniutvalget
Avholdt 5 arbeidsmøter 18.01, 01.03, 24.03, 19.04, 28.06 og 20.10 og referatene vil bli sendt
til rådsmedlemmene.
Kirkenes 24.10.17
Wenche Jessen Dervola
Kirkeverge

Side 5 av 5

