DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
09.05.17
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 15:00-17:30

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Sokneprest

Frode Berg
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Basma
Astrid Bye Ramberg
Aud Mathisen
Kjell Hastad
Einar Aksel R. Fagerheim

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Medlem
Komm.repr i fellesrådet

Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Britt Slagtern

Ikke innkalt:

Varamedlem
Vara komm.repr. i
fellesrådet

Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

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

13/17
14/17
15/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 04.04.17
Investeringsbudsjett
Veileder for vigselsliturgi
Ressursmodell fra bispedømmet
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Eventuelt
Utvalgene, saksordfører Frode Berg
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder,
utvalgene
18/17 Eventuelt
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Mr. sak 13/17 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mr. sak 14/17 Godkjenning av saksliste
Godkjent

Mr. sak 15/17 Godkjenning av protokoll fra 04.04.17
Godkjent

Fr. sak 11/17 Investeringsbudsjett 2017 med endringer, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen informerte om menighetsrådets vedtak i oktober 2016, og kommunens bevilgninger. Det
er nå behov for å endre investeringsbudsjettet da alle tilgjengelige midler og mer nøyaktige
kostnadsberegninger foreligger. Hun legger fram investeringsbudsjett for 2017 med endringer til
behandling og vedtak.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet med endringer.
Menighetsrådets investeringer i 2017 blir da som følger:
Kong Oscar II kapell kr 2 850 000,Brannverntiltak 100 000,Sandnes gravlund 15 500 000,Bugøynes kirkegård kr 600 000,-

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet med endringer.
Menighetsrådets investeringer i 2017 blir da som følger:
Kong Oscar II kapell kr 2 850 000,Brannverntiltak 100 000,Sandnes gravlund 15 500 000,Bugøynes kirkegård kr 600 000,-

Fr. sak 12/17 Veileder for vigselsliturgi, saksordfører Einar Aksel Rånes Fagerheim
Behandling:
Når kirkemøtet vedtok ny vigselsliturgi gav bispemøtet ut en veileder for denne liturgien. Prestene
har gjennom loven rett til å velge å ikke gjennomføre liturgi for likekjønnet vielse. Fellesrådsansatte
har ikke denne rettigheten etter loven, og denne veilederen er tenkt som et bidrag for å ivareta
fellesrådsansattes anledning til å gjøre det samme. Både sokneprest og kirkeverge orienterer om at
slik det ser ut per i dag vil det være mulig å gjennomføre vielser med denne liturgien. De søker å
finne mulige løsninger dersom det oppstår en situasjon der denne problemstillingen blir aktuell.
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Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at bispemøtets veileder til ny vigselsliturgi 2017 tas til
etterretning, og det vil legges til rette for gode løsninger basert på dialog mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at bispemøtets veileder til ny vigselsliturgi 2017 tas til
etterretning, og det vil legges til rette for gode løsninger basert på dialog mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker.

Fr. sak 13/17 Spørsmål om ressursmodell fra bispedømmet, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Nord Hålogaland biskop har bedt bispedømmet se på fordeling av ressurser i bispedømmet. Vi har
fått saken til behandling, og det bes om tilbakemelding på noen sentrale spørsmål knyttet til
ressursbruk. Nord Hålogaland har oppnevnt et utvalg som skal foreslå omfordeling av stillinger.
Utvalget skal også vurdere stillingsstruktur på bispedømmenivå. Utvalget tar sikte på dialog med
fellesråd og menighetsråd og det er på bakgrunn av dette sendt ut en undersøkelse med fire
spørsmål som menighetsrådet skal vurdere og gi tilbakemelding om. Vi er per i dag inne i en to års
fase med innsparing i bispedømmet. Prosessen med vurdering av ressursbruk skal pågå uavhengig og
parallelt med dette. Det er likevel mulig å se de to tingene i sammenheng.
Spørsmål 1.
- Være kirke for de medlemmene vi har.
- Tilgjengelig, synlig
- Fremme forkynnelse, det kristne budskap
- Samlende, bidra til felleskapet
- Ivareta mangfoldet og levende kirke de ulike kirkestedene, opprettholde aktiviteter alle
distriktene.

Spørsmål 2.
- Kan være naturlig å samarbeide med menighetene i prostiet, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og
Berlevåg.
- Kan være like naturlig å samarbeide med Tana og Nesseby som befinner seg i indre Finnmark
prosti
Spørsmål 3.
- Kurs
- Prostivis fagsamling for ansatte.
- Samarbeid omkring finskspråklige aktiviteter med Vadsø
- Vikartjeneste
- Ungdomslederopplæring
Side 3 av 6

-

Nærliggende sokn er geografisk veldig langt unna, det vil derfor innebære store kostnader å
gjennomføre enkelte former for samarbeid med menighetene i prostiet.
I noen tilfeller vil det faktisk være mer ressurssparende å hente inn vikar med fly fra Tromsø
eller Oslo enn å hente inn vikar fra Båtsfjord eller Berlevåg som er 240-260 km unna. Det
handler om tidsbruk, vær og føre osv.

Spørsmål 4.
- Notis til Sør-Varanger menighet: Lokal kirke bør se på statistikken, bruke ressurser på de
tilbudene som er mest benyttet av folk i menigheten.
- Det er meget viktig at det ikke kuttes på prestestillinger i Sør-Varanger menighet, og det er
behov for tre prester i stillingene her.
- Det er paradoksalt at det er tenkt at prestene skal bidra mer i trosopplæringen, og samtidig
skal det kuttes ned på ressursene. Trosopplæring vil tape mye på ressurssparing.
- På grunn av folketallet, geografisk plassering og distanser og avstander i vår menighet er det
ikke mulig å kutte ned på tilbudene her.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at innspill som kom på møtet redigeres og sendes inn.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at innspill som kom på møtet redigeres og sendes inn.

Fr. sak 14/17 og
Informasjon fra sokneprest
- Gudstjenesteplanen er ferdig. Det er lagt opp til en liten endring i juli, for å passes til
Bugøynesfestival på Bugøynes og Kirkenesdagene i Kirkenes. Gudstjenestelisten sendes til
menighetsrådsmedlemmene.
- Innsettelsesgudstjeneste for kapellan og kirketjener på Bugøynes sist helg. Det var ca 50
personer som deltok.
Informasjon fra kirkeverge
- Kirkevergen informerte om prosjektet på Sandnes gravlund. Dette er lagt ut offentlig og det
var tilbudsfrist i dag. Det er kommet inn 6 tilbud:
Oscar Sundqvist AS kr 14 561 840,Antons Hagesenter kr 17 879 130,MaTek AS kr 18 233 011,Mesta AS kr 18 812 481,Hivan maskin AS kr 20 595 521,Bygg og maskintjenester AS kr 24 198 080,Prosjektet omhandler alt på denne gravlunden bortsett fra driftsbygningene, som er tenkt
gjennomført til neste år.
Asplan Viak har prosjektledelsen i dette prosjektet og de skal nå i gang med å gjennomgå
tilbudene. På grunn av tidsfristene er det AU som skal behandle saken og det skal være møte
om dette på fredag. Inntil kommunen har vedtatt reguleringsplan for området som ikke er
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regulert så det ventes med adkomsten. Det arbeides med å finne løsning for dette i form av
midlertidige løsninger. Kommunen skal behandle saken i august 2017.
Kong Oscar II kapell. Multiconsult skal ta prosjektledelsen på dette prosjektet. Det skal legges
ut offentlig, og det vil bes om tilbud på arbeidet som skal gjøres der. Arbeidet som skal gjøres
er både innvendig og utvendig rehabilitering. Det vil legges ut i slutten av mai, og legges opp
til kontrahering rundt St.Hans. Under befaring til kapellet ble det oppdaget at vindu var
knust.
Brannvern. Utbedring av brannalarmsystem på Bugøynes, og det vil også skiftes låser der.
Det skal bygges ut slik at det er det samme nøkkelsystemet på sikt benyttes i alle
kirkebyggene.
Bugøynes kirkegård. Det skal tas grunnprøver i forhold til å benytte den gamle delen av
kirkegården der. Det skal gjennomføres folkemøte i bygda så det gis anledning til å gi innspill
og medvirkning.
Søknader: Det er sendt inn søknad til bispedømmerådet om OVF midler til arkitekttegninger
for kontorbygg, lydanlegg i kirkene og diakoni. Alle søknadene ble avslått. Det vil sendes
søknad direkte til OVF. Dette med kontorlokaler er å anse som utrednings av kommende
prosjekt, og ideen kom som en naturlig følge gjennom samarbeid med rådmann i SørVaranger kommune da vi måtte ut av de gamle kontorlokalene.
Bildet. Det har vært arbeidet med å utarbeide informasjonstekst til bildet. Dernest vil det gås
i gang med å skaffe finansiering.

Informasjon fra leder
- Det er sendt brev fra Sør-Varanger menighet ved leder til Nord Hålogaland bispedømme
vedrørende den økonomiske situasjonen i bispedømmet, og de konsekvenser dette får for
menigheten.

Mr. sak 16/17 Utvalgene, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Utvalgene er ikke komplett, og det er ønskelig å komme i gang med alle utvalgene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner følgende representant fra menigheten til samisk
kirkelivsutvalg: Tove-Lill Labahå Magga
De øvrige representantene delegeres til de ulike utvalgene å supplere så snart som mulig, og
rapportere tilbake til menighetsrådsmøtet den 13. juni. Dette gjelder to representanter til Barne- og
ungdomsutvalget, en representant til samisk kirkelivsutvalg og en representant til
gudstjenesteutvalget. Menighetsrådet forventer at alle utvalgene kommer i gang snarest mulig.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner følgende representant fra menigheten til samisk
kirkelivsutvalg: Tove-Lill Labahå Magga
De øvrige representantene delegeres til de ulike utvalgene å supplere så snart som mulig, og
rapportere tilbake til menighetsrådsmøtet den 13. juni. Dette gjelder to representanter til Barneog ungdomsutvalget, en representant til samisk kirkelivsutvalg og en representant til
gudstjenesteutvalget. Menighetsrådet forventer at alle utvalgene kommer i gang snarest mulig.
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Mr.sak 17/17 Informasjon.
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Arbeidet går sin gang, og neste møte er den 23. mai. På dette møtet skal planen ferdigstilles
før det sendes tilbake til biskopen.
Informasjon fra diakoniutvalget
- Arbeidet er godt i gang, neste møte er den 23. mai.

Kirkenes 09.05.17
Elin Magga
Saksbehandler
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