DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
28.02.17
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00-18.45

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Fungerende sokneprest

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Kathrine Jahre
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Basma (fratrådte kl 18.30)
Astrid Bye Ramberg
Einar Aksel R. Fagerheim

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Komm.repr i fellesrådet
Vara komm.repr. i
fellesrådet

Ellen Katrine Hætta
Britt Slagtern
Frank Emil Trasti

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Aud Mathisen
Kjell Hastad
Mikael Aapro

Ikke innkalt:
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Saker til behandling:
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Mr. sak
Mr. sak
Fr sak
Fr.sak
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Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
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Mr.sak
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4/17
5/17
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Mr.sak
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 06.12.16
Valg av leder og nestleder
Godtgjørelse for menighetsrådsmedlemmer
Økonomi og delegasjonsreglement
Regnskap og årsrapport 2016
Budsjett 2017 med endringer
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Eventuelt
Kunst og utsmykning
Høring – utpeking av biskoper
Uttalelse, tilstetting av kapellan
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder,
utvalgene
Eventuelt

Mr. sak 1/17 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mr. sak 2/17 Godkjenning av saksliste
Eventueltsakene utgår.
Mr. sak 3/17 Godkjenning av protokoll fra 06.12.16
Godkjent med kommentar:
Det står at Berit Fjeld Trasti har sagt ja til å sitte i Barne-og ungdomsutvalget. Hun er imidlertid gått
inn i trosopplæringsutvalget. Sammensetning av utvalgene vil behandles på neste møte.

Fr. sak 1/17 Valg av leder og nestleder, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Det skal hvert år velges leder og nestleder i menighetsrådet. AU har oppfordret medlemmene til å
tenke over om de ønsker noen av vervene eller om de har forslag til kandidater. Leder orienterer at
han stiller til gjenvalg, men gjør oppmerksom på at han stiller plassen til disposisjon dersom det er
andre forslag. Nestleder sier det samme når det gjelder dette vervet.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd velger Frode Berg til leder
Sør-Varanger menighetsråd velger Wenche Pedersen Kjølås til nestleder.

Votering:
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Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Frode Berg til leder
Sør-Varanger menighetsråd velger Wenche Pedersen Kjølås til nestleder.

Fr. sak 2/17 Godtgjørelse for menighetsrådsmedlemmer, saksordfører Wenche Kjølås
Behandling:
Saken har sist vært behandlet i 2010, og det var naturlig å fremme saken til behandling nå. Det er
kartlagt hvilke ordninger andre menigheter har. Menighetsrådet skal først ta stilling til om dette skal
innføres, og dernest ta stilling til hvordan det skal løses. Godtgjørelser vil kunne være med på å bedre
framtidig rekruttering til dette vervet. Kirkevergen opplyste at kostnader til godtgjørelse er
budsjettert med kr 10 000,- i budsjettsaken som skal behandles
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at saken utredes ytterligere til neste rådsmøte i april, og det
fremlegges tre alternative løsninger, basert på reglementet i Sør-Varanger kommune og andre
menigheter som det er naturlig å sammenligne seg med. Det bør fremgå dekning av reelle utgifter,
tapt arbeidsfortjeneste og kjøring.

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at saken utredes ytterligere til neste rådsmøte i april, og det
fremlegges tre alternative løsninger, basert på reglementet i Sør-Varanger kommune og andre
menigheter som det er naturlig å sammenligne seg med. Det bør fremgå dekning av reelle utgifter,
tapt arbeidsfortjeneste og kjøring.

Fr. sak 3/17 Økonomi- og delegasjonsreglement, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Økonomireglementet må behandles med jevne mellomrom. Det gjeldende reglementet må revideres
og fornyes. Kirkevergen legger frem forslag til reglement på bakgrunn av reglementet fra 2002 og ut
fra det retningsgivende reglementet fra KA. AU har stilt seg bak forslaget, og innstiller til at det
vedtas i rådet.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte økonomi- og delegasjonsreglementet, og det blir
gjeldende fram til neste behandling av saken i menighetsrådet.
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Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte økonomi- og delegasjonsreglementet, og det blir
gjeldende fram til neste behandling av saken i menighetsrådet.

Fr. sak 4/17 Regnskap og årsrapport 2016, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
1. mars skal regnskapet være vedtatt og sendt til revisjon. Kirkevergen la fram regnskap for 2016.
Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 7 702 231,94. De budsjetterte inntektene var på kr 7
27 656,- De totale driftsutgiftene var på til sammen 7 789 762,55, og de budsjetterte utgiftene var på
kr 7 430 839,- Brutto driftsresultat for 2016 utgjør kr -87 530. Regnskap for 2016 avsluttes med et
netto merforbruk (underskudd) på kr 166 038,32.
Årsakene til underskuddet er i hovedtrekk færre inntekter på festeavgift, inntekter på administrative
kostnader til investeringsprosjektene. I følge disse tallene skulle underskuddet vært langt større, men
det kom høyere inntekter på sykelønnsrefusjoner, som gjør at underskuddet ikke ble større.
Når det gjelder investeringsmidlene har vi brukt 2,6 av de midlene vi har fått. Vi har inntekter fra salg
av lastebil og buss på 105 000,-. Vi har brukt fondet til rullestolrampen til den universelle adkomsten
til Kirkenes kirke. Ferdigstillelse av dette prosjektet ble litt dyrere fordi det ble lagt andre steiner på
adkomsten enn først planlagt. Utgiftene til brannverntiltak som ikke kom i 2016, vil komme i 2017.
Det var beregnet utgifter til ny gravlund på Bugøynes, men disse midlene ble ikke benyttet.
Prosjektet på Kong Oscar II kapell kom ikke i gang, og ble utsatt til 2017. De ubenyttede midlene
settes på fond, og benyttes i 2017, på fond står 5,9 millioner. Den ekstra bevilgningen til Sandnes
gravlund på 6,5 millioner står ikke på vår konto, men er synliggjort i balanseregnskapet. På
investeringer har vi midler til å sette i gang med alle de planlagte investeringsprosjektene i 2017
På driftsregnskapet har vi i 2016 et underskudd på 166 038,32. I tillegg er det underskudd fra
tidligere år Fra 2015 hadde vi også et underskudd. Det vil si at det er totalt underskudd på 298 583,Menighetsrådet hadde vinteren 2016 sendt en søknad til kommunen om dekning av underskudd,
denne henvendelsen har det ikke kommet noe svar på. Da AU behandlet saken foreslo de at
menighetsrådet sender en søknad til Sør-Varanger kommune om dekning av underskuddet på kr 166
038,32, samt etterlyser behandling av søknaden sendt til kommunen i mars 2016, om dekning av
underskuddet fra tidligere år totalt 298 583,-.
Årsrapporten skal også vedtas, og sendes med regnskapet. Sykefraværsprosenten er på 4,5 % vil
legges inn på side 9.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at
det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune om dekning av underskuddet på kr 166 038,32,
samt etterlyser behandling av søknaden sendt til kommunen i mars 2016, om dekning av
underskuddet fra tidligere år på kr 132 545,-. Det totale underskuddet er på 298 583,Årsrapporten vedtas med de endringer som kom under møtet.

Votering:
Enstemmig.
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Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet. Sør-Varanger menighetsråd vedtar
at det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune om dekning av underskuddet på kr 166 038,32,
samt etterlyser behandling av søknaden sendt til kommunen i mars 2016, om dekning av
underskuddet fra tidligere år på kr 132 545,-. Det totale underskuddet er på 298 583,Årsrapporten vedtas med de endringer som kom under møtet.

Fr. sak 5/17 Budsjett 2017 med endringer, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kathrine Jahre ber om å få sin habilitet vurdert. Hun er ansatt i fellesrådet, og derfor må dette
vurderes. Hun mottar sin lønn fra fellesrådet, men fellesrådet får dekt lønnen hennes fra
bispedømmet. Menighetsrådet bestemmer at Kathrine Jahre ikke er inhabil.
Menighetsrådet vedtok den 25. oktober 2016 et budsjett som ble sendt til kommunen for
bevilgninger, og kommunen vedtok den 14. desember 2016 bevilgninger på kr 5 millioner. Det er
500 000,- mindre enn det menigheten ba om. Menigheten er på vei inn i full drift med trosopplæring
og disse midlene skal brukes i den vanlige drifta når vi kommer i gang med det. Driftsbudsjettet er
veldig presset som den er. Underskuddet for 2016 er et resultat av flere ting. I 2017 vil
investeringsprosjektene gå som planlagt, og det vil sikre inntekter til å dekke de administrative
kostnadene. Det er lagt inn en buffer på inntekter fra gravfesteavgift, der det er lagt opp til en
inntekt på kr 655 450,- Dette for å få budsjettet i balanse.
Det er et budsjett som er kraftig kuttet. Kirkevergen tok en rask gjennomgang av alle artene som er
endret. Det jobbes med å få ned utgiftene på snørydding, som vi har hatt overskridelser på i fjor.
Denne er ikke økt. Inntekter fra gravfesteavgift som er satt til 655 450,- er å anse som ambisiøst.
Kirkevergen informerer om at det på neste møte vil settes opp en sak hvor man skal se på
utgiftsdekning, i form av satser for ulike ting. Dette gjelder for eksempel inntekt av utleie av
menighetssalen, gradert prisliste for begravelser osv.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjettet som er i balanse, men bemerker at
budsjettet er litt ambisiøst når det gjelder inntekter fra festeavgift. Sør-Varanger menighetsråd
vedtar at det sendes en søknad om en tilleggsbevilgning på kr 200 000,- til kommunen, slik at man
kan få et litt mer realistisk budsjett. Bakgrunnen for dette er de siste års underskudd i regnskap, og
behovene i driften.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte budsjettet som er i balanse, men bemerker at
budsjettet er litt ambisiøst når det gjelder inntekter fra festeavgift. Sør-Varanger menighetsråd
vedtar at det sendes en søknad om en tilleggsbevilgning på kr 200 000,- til kommunen, slik at man
kan få et litt mer realistisk budsjett. Bakgrunnen for dette er de siste års underskudd i regnskap, og
behovene i driften.
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Fr. sak 6/17 og
Informasjon fra sokneprest
- En kapellanstilling utlyst, og en kapellanstilling er fortsatt ledig. Det ser ikke ut til at den siste
stillingen vil utlyses med det første.
- Fungerende prost er i sin stilling ut mars, og fra 1. april er det fortsatt uklart hvordan det blir. Det
planlegges at Egil Lønmo skal være prost både for Varanger og for Indre Finnmark prosti.
- Denne situasjonen vil innebære at enkelte gudstjenester må utgå.
Informasjon fra kirkeverge
- Investeringsprosjektene. Arbeidet med Sandnes gravlund går sin gang, og Asplan Viak skal i gang
med å legge ut prosjektet. Kommunen arbeider med arealplanverket. Det er stor aktivitet i
området med mange aktører som har ulike behov for bruk av området. Kommunen arbeider med
dette.
- Kong Oscar II kapell. Kirkevergen har sendt forespørsel til flere om de kan gi tilbud på
prosjekteringen av dette prosjektet.
- Stillinger. Anna Lankinen er tilsatt som kirketjener og starter i jobben den 1.mai. De to som har
vært i vikariat i stillingene har fått tilbud om å forlenge vikariatet. Janne Lundstrøm har takket
nei, og Monika Evensen har takket ja.
- Menighetskontoret flytter til nye lokaler mandag 6. mars, til Kimek.
Informasjon fra leder
- Neste menighetsrådsmøte var satt til den 4. april, men da kolliderer det med fasteaksjon.
Fasteaksjonen starter kl 17. Møtedatoen fastholdes men møtet starter kl 14. og varer til kl 16.30

Mr. sak 4/17 Kunst og utsmykking, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen orienterte om at staben fikk nyss i at det fantes et bilde, et kunstverk, og at det var stor
interesse for dette bildet. Flere i staben mente dette bildet burde være i en menighet. Etter å ha
undersøkt litt ble bildet på grunn av korte tidsfrister fraktet til menighetskontoret som en midlertidig
løsning inntil mer var avklart. Det var ønskelig at menigheten skulle få kjøpt bildet, og at det da først
skulle være i de nye kontorlokalene, og siden i eventuell nytt tilbygg i Kirkenes kirke. Staben har flere
tanker om bildet og dets potensiale. Det har vært luftet flere forslag til presentasjon av bildet, eller
arenaer for å arbeide med bildet, for eksempel reformasjonsjubileet, 100 års jubileum for det
samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Det kan sees i sammenheng med arbeidet med flere viktige
tema som det arbeides med i Den norske Kirke, som for eksempel forsoning. Saken har vært
behandlet i gudstjenesteutvalget. Saken er også sendt til samisk kirkelivsutvalg men de har ikke hatt
anledning til å møte. Det forutsettes at det skaffes ekstern finansiering. Det er flere syn på denne
saken. Det er en viss bekymring for at kunstverket kan skape reaksjoner.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å gå til anskaffelse av bildet, forutsatt ekstern finansiering. SørVaranger menighetsråd vedtar at staben arbeider videre med strategi for bruk og presentasjon av
bildet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
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Sør-Varanger menighetsråd vedtar å gå til anskaffelse av bildet, forutsatt ekstern finansiering. SørVaranger menighetsråd vedtar at staben arbeider videre med strategi for bruk og presentasjon av
bildet.

Mr. sak 5/17 Høring – ordning for utpeking av biskoper, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Ordning for oppnevning av biskoper er ute på bred høring. Det foreligger tre ulike forslag til
ordninger. Menighetsrådet må i første omgang ta stilling til om det skal avgis høringsuttalelse i denne
saken. Det må dernest tas stilling til hvilken av de tre alternativene som støttes. Det er høringsfrist
den 15. mars. I høringsdokumentet gis det et greit grunnlag for å ta beslutning i saken. Flere av
rådsmedlemmene ønsker å sette seg mer inn i saken for å ta en beslutning. Det foreslås at
menighetsrådets medlemmer gis anledning til å lese dokumentet og får frist til å gi konkrete innspill
på epost. Videre gjøres det en sammenfatning av innspillene.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at medlemmene gis anledning til å gi sine innspill til høringssvar
innen den 10. mars. Innspillene sendes på epost med kopi til alle rådsmedlemmer. Saksbehandler og
menighetsrådsleder sammenfatter innspillene til en uttalelse som sendes til korrekturlesing før
innsending innen fristen den 15. mars.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at medlemmene gis anledning til å gi sine innspill til
høringssvar innen den 10. mars. Innspillene sendes på e-post med kopi til alle rådsmedlemmer.
Saksbehandler og menighetsrådsleder sammenfatter innspillene til en uttalelse som sendes til
korrekturlesing før innsending innen fristen den 15. mars.

Mr. sak 6/17 Uttalelse vedr tilsetting av kapellan, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Leder orienterte om tilsettingsprosessen, intervju og sin innstilling til menighetsrådets behandling.
Leder deltok på intervju av kandidatene i Tromsø.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd anbefaler at søker Torbjørn Brox Webber tilsettes i stillingen som
kapellan i Sør-Varanger sokn.
Hvis Webber takker nei til stillingen, anmodes det om at stillingen lyses ut på nytt for å skaffe et
bredere søkergrunnlag.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
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Sør-Varanger menighetsråd anbefaler at søker Torbjørn Brox Webber tilsettes i stillingen som
kapellan i Sør-Varanger sokn.
Hvis Webber takker nei til stillingen, anmodes det om at stillingen lyses ut på nytt for å skaffe et
bredere søkergrunnlag.

Mr. sak 7/17 og
Informasjon fra sokneprest
- Positivt å komme i gang i stillingen som sokneprest.
Informasjon fra kirkeverge
- Ingen.
Informasjon fra leder
Ingen
Informasjon fra utvalgene
- Trosopplæringsutvalget er i gang med arbeidet med den endelige planen som skal sendes til
biskopen. Frist er 18. april. Møtereferatene sendes til menighetsrådet.

Kirkenes 28.02.17
Elin Magga
Saksbehandler
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