DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
27.02.18
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 14:00-16:30

Til stede:

Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara kom.repr. i fr.

Wenche P. Kjølås
Kathrine Jahre
Marie Basma
Astrid B. Ramberg
Aud Mathisen
Frank Emil Trasti

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Jessen Dervola
Elin Magga

Forfall:

Leder
Medlem
Kom.repr.i fr.
Fungerende sokneprest
Sokneprest (i permisjon)

Frode Berg
Mailiss Fløtten Andreassen
Britt Slagtern
Torbjørn Brox Webber
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Ellen Katrine Hætta
Kjell Hastad
Mikael L. F. Aapro

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mr.sak 5/18 Godkjenning av innkalling
Mr.sak 6/18 Godkjenning av saksliste
Mr.sak 7/18 Godkjenning av protokoll fra 02.02.18
Fr.sak 1/18 Valg av leder og nestleder
Fr.sak 2/18 Regnskap og årsrapport 2017
Fr.sak 3/18 Omstillingsutvalg
Fr.sak 4/18 Informasjon
Fr.sak 5/18 Eventuelt
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Mr. sak.
Godkjent.

5/18

Godkjenning av innkalling

Mr. sak
Godkjent

6/18

Godkjenning av saksliste

Mr. sak

7/18

Godkjenning av protokoll fra 02.02.18
(Ekstraordinært møte)
Rette en skrivefeil, «uttaler seg» i vedtaket.
Godkjent, med en korrigering.

Fr. sak
1/18 Valg av leder og nestleder, saksordfører Wenche P. Kjølås
Behandling:
Sør-Varanger menighetsråd velger hvert år leder og nestleder. AU innstiller til gjenvalg for leder og
nestleder, og foreslår at det oppnevnes en vara til AU. Wenche Kjølås signaliserer at hun gjerne stiller
til gjenvalg, og at det likevel er åpent for at andre kan overta det vervet dersom noen har lyst.
Menighetsrådet signaliserer at de støtter au sitt forslag om gjenvalg, og at de er enig i at det er
hensiktsmessig med en vara til AU.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Frode Berg til leder, Wenche Pedersen Kjølås til nestleder, og
Marie Sivertsen Basma velges som vararepresentant til arbeidsutvalget (AU).
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Frode Berg til leder, Wenche Pedersen Kjølås til nestleder, og
Marie Sivertsen Basma velges som vararepresentant til arbeidsutvalget (AU).

Fr. sak
2/18 Regnskap og årsrapport 2017, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen redegjorde for regnskap 2017. Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 8 175 840,- de
budsjetterte inntektene var på kr 7 612 507.- De totale driftsutgiftene var på til sammen kr
7 580 364,- og de budsjetterte utgiftene var på kr 7 657 507,- brutto driftsresultat for 2017 utgjør kr
595 476,- Driftsregnskapet viser et overskudd på kr 205 548,52
Tallene som fremstod i regnskapet som ble lagt fram på AU møtet er noe justert av kommunen, da
kommunen ikke hadde tatt med inndekningen av tidligere underskudd, dette er nå korrigert siden AU
møtet.
Vi signaliserer stadig at vi har lite penger, og derfor ser det rart ut med et overskudd. Hovedårsaken
til overskuddet er at vi har mottatt sykemeldingsrefusjoner på kr 515 030,-. Det kommenteres også at
det ikke har kommet inn det budsjetterte på inntekter fra festeavgift. I 2017 har vi flyttet til nytt
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kontor, og da ble det anskaffet ny skriver. Denne medførte ekstra utgifter. Det ble under flyttingen
avdekket stort behov for anskaffelse av nytt kontorutstyr. Det arbeides med bedre dokumentasjon av
administrering av investeringsprosjektene, det vil forbedres i 2018 slik at mer av utgiftene til
administrering/prosjektledelse kan dekkes.
Investeringsregnskapet for 2017 viser et finansierings behov på kr 12 408 926,- i dette ligger
Egenkapital KLP på kr 24 995,- og avsetninger på kr 33 251,- Momskompensasjonen ble på kr
2 426 053,36. Tilskudd fra Sør-Varanger kommune var på kr 8 500 000,- Det var budsjettert med kr
20 000 000 til investeringer. Det er benyttet kr 1 449 621,6 av fondsmidler til investering. På fond for
bundne investeringsmidler står det per 31.12.2017 kr 4 471 606,14.
Kirkevergen informerer også om at det er kommet signaler på at vi må undersøke om hva som skal
gjøres med refusjonen fra bispedømmet på lønnsmidler til menighetspedagog, når
menighetspedagogen har vært sykemeldt. Det kan bli sånn at vi må betale de utbetalte lønnsmidlene
tilbake til bispedømmet. Det er ønskelig å se dette i sammenheng med de ekstra kostnadene og
belastningene har medført i sykemeldingsperioden. Kirkevergen følger opp dette.
Årsrapporten ble gjennomgått, og skrivefeil korrigert.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet og årsrapporten for 2017 med
korrigeringer. Menighetsrådet vedtar at overskuddet på kr 205 548,52 benyttes i driftsbudsjett 2018.
Det bemerkes at dersom Nord Hålogaland bispedømme krever tilbake sykelønnsrefusjon vil dette få
konsekvenser for resultatet.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet og årsrapporten for 2017 med
korrigeringer. Menighetsrådet vedtar at overskuddet på kr 205 548,52 benyttes i driftsbudsjett
2018. Det bemerkes at dersom Nord Hålogaland bispedømme krever tilbake sykelønnsrefusjon vil
dette få konsekvenser for resultatet.

Fr. sak 3/18
Omstillingsutvalg, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Menighetsrådet vedtok driftsbudsjett 2018 i oktober 2017. Kommunestyret vedtok i desember at
menigheten skulle få en bevilgning på 5 000 000,- for 2018. Samtidig vedtok de at det skulle sette i
gang en omstilling. Dem 10 januar fikk vi vite at denne omstillingen gjaldt menigheten også, og det
ble foreslått kutt i menighetens bevilgning. Det ble vedtatt i kommunestyret den 16. februar at det
ble foretatt et kutt i menighetens bevilgning på kr 250 000,-, som er 5 %. Det er alvorlig, da det vil gå
ut over de lovpålagte oppgavene. Dette er formidlet til kommunen men de vedtok kuttet på tross av
denne informasjonen.
Arbeidsutvalget vedtok på møte at for å møte kuttene fra kommunen må det foretas strakstiltak, og
det må foretas langsiktige tiltak i form av en gjennomgang av mulighetene for omstilling.
AU foreslo som strakstiltak i 2018:
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Ikke snørydding på Kirkenes kirkegård, Jarfjord gravlund, Neiden kirkegård, Pasvik gravlund.
(det vil måtte ryddes snø til gjennomføre begravelser)
- Ikke sommervedlikehold, altså gressklipping på noen gravlunder.
- Det kan ikke være gravferder i Grense Jakobselv om vinteren
I tillegg foreslo AU å oppnevne et omstillingsutvalg som et ad.hoc utvalg som fungerer fram til de har
foretatt en utredning. AU foreslår utvalg bestående av for eksempel daglig leder, prest, tillitsvalgt, en
ansatt fra fellesrådet, samt en eller to fra menighetsrådet. Som mandat foreslo AU at utvalget skal
utrede alle deler av driften med mål å undersøke om menigheten kan drives på en mer
hensiktsmessig måte i forhold til ressursbruk, det gjelder både personalressurser og økonomiske
ressurser. Utredningen må ta sikte på å ivareta de lovpålagte oppgaver, og de oppgaver som
menigheten er pålagt gjennom forordningen.
Som en oppfølging kan dette utvalget vurdere hensiktsmessig formidling til kommunepolitikerne. Det
vil være aktuelt at utvalget kunne vært ferdig med arbeidet sitt til mai, slik at det er klart til
kommunestyremøtet i juni.
-

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at for å møte kuttene fra kommunen må det foretas strakstiltak,
og det må foretas langsiktige tiltak i form av en gjennomgang av mulighetene for omstilling.
Menighetsrådet vedtar som strakstiltak i 2018:
- Snørydding foretas kun på Sandnes gravlund, og ikke på noen av de øvrige gravlundene. (Det vil
måtte ryddes snø til gjennomføre begravelser)
- Ikke sommervedlikehold, det vil si ingen gressklipping, på gravlundene.
- Det må utredes å ikke gjennomføre gravferder i Grense Jakobselv så lenge veien er
vinterstengt.
I tillegg vedtar menighetsrådet å oppnevne et omstillingsutvalg som et ad.hoc utvalg som vil fungere
fram til de har foretatt en utredning, innen mai 2018. Menighetsrådet oppnevner omstillingsutvalg
bestående av:
Daglig leder, kirkeverge Wenche Jessen Dervola
Sokneprest
Tillitsvalgt, Sten Birger Kjølås
En ansatt fra fellesrådet, Anna Lankinen,
Fra menighetsrådet: Astri B. Ramberg, og Ellen Katrine Hætta (forespørres).
Fra fellesrådet: Frank Emil Trasti
Mandat for utvalget blir å utrede alle deler av driften med mål å undersøke om menigheten kan
drives på en mer hensiktsmessig måte, i forhold til ressursbruk. Det omfatter både personalressurser
og økonomiske ressurser. Utredningen må ta sikte på å ivareta de lovpålagte oppgaver, og de
oppgaver som menigheten er pålagt gjennom forordningen. Utvalget får fullmakt til å utvide
mandatet dersom de ser det som nødvendig. Det tas sikte på at utvalget skal være ferdig med sitt
arbeid i mai 2018.
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Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at for å møte kuttene fra kommunen må det foretas
strakstiltak, og det må foretas langsiktige tiltak i form av en gjennomgang av mulighetene for
omstilling.
Menighetsrådet vedtar som strakstiltak i 2018:
- Snørydding foretas kun på Sandnes gravlund, og ikke på noen av de øvrige gravlundene. (Det
vil måtte ryddes snø til gjennomføre begravelser)
- Ikke sommervedlikehold, det vil si ingen gressklipping, på gravlundene.
- Det må utredes å ikke gjennomføre gravferder i Grense Jakobselv så lenge veien er
vinterstengt.
I tillegg vedtar menighetsrådet å oppnevne et omstillingsutvalg som et ad.hoc utvalg som vil
fungere fram til de har foretatt en utredning, innen mai 2018. Menighetsrådet oppnevner
omstillingsutvalg bestående av:
Daglig leder, kirkeverge Wenche Jessen Dervola
Sokneprest
Tillitsvalgt, Sten Birger Kjølås
En ansatt fra fellesrådet, Anna Lankinen,
Fra menighetsrådet: Astri B. Ramberg, og Ellen Katrine Hætta (forespørres).
Fra fellesrådet: Frank Emil Trasti
Mandat for utvalget blir å utrede alle deler av driften med mål å undersøke om menigheten kan
drives på en mer hensiktsmessig måte, i forhold til ressursbruk. Det omfatter både
personalressurser og økonomiske ressurser. Utredningen må ta sikte på å ivareta de lovpålagte
oppgaver, og de oppgaver som menigheten er pålagt gjennom forordningen. Utvalget får fullmakt
til å utvide mandatet dersom de ser det som nødvendig. Det tas sikte på at utvalget skal være
ferdig med sitt arbeid i mai 2018.

Fr.sak 4/18
Informasjon fra leder
- Det er sendt en hilsen fra menigheten til Frode via den norske ambassaden. Vi har fått vite at
han kommer til å få formidlet denne meldingen i morgen onsdag 28. februar. For fremtiden
er vi bedt om å formidle hilsener via familien.
Informasjon fra menighetsrådets medlemmer og utvalg
- Diakoniutvalget er godt i gang med arbeidet sitt. De ser for seg at det er behov for en
diakonistilling.
- Det er kommet signal fra frivillige om interesse å sette i gang klubb.
- Milkerne er interessert i å starte opp med klubb igjen, kan være aktuelt å starte med de
lavere aldersgruppene.
- Fasteaksjon 20. mars. Fra menighetsrådet stiller Astrid og Marie. Det er undervisning for
konfirmantene den 17. mars og fastegudstjeneste den 18. mars.
- Trosopplæringsplanen. I morgen den 28. februar kommer Anne Kirsti Kjenne fra
bispedømmet hit for å ha møte med oss her, og møte i trosopplæringsutvalget. Da håper vi
man kommer et steg videre med planen.
Informasjon fra kirkeverge
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-

-

To langtidssykemeldinger. (Det er ikke tatt inn vikarer, det vurderes fortløpende)
Prosjektene. Kirkevergen arbeider med forberedelser med utvidelse av Kirkenes kirke. På
Bugøynes forberedes neste steg, og det må følges prosedyrer for å ta i bruk den gamle delen
av kirkegården der. På Sandnes skal neste steg i rehabiliteringen legges ut på anbud.
Møte med rådmannen. Kirkevergen og soknepresten var på et møte med rådmannen
vedrørende økonomi og omstilling.

Kirkenes 27.02.18
Elin Magga
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