DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
19.06.18
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 14:00-17:15

Til stede:

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Sokneprest

Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Marie Basma
Astrid B. Ramberg
Aud Mathisen
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler
Kapellan

Wenche Jessen Dervola
Elin Magga
Torbjørn Brox Webber

Forfall:

Leder
Medlem
Kom.repr.i fr.
Vara kom.repr. i fr.

Frode Berg
Mailiss Fløtten Andreassen
Britt Slagtern
Frank Emil Trasti

Varamedlem
Varamedlem

Kjell Hastad
Mikael L. F. Aapro

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mr.sak 8/18 Godkjenning av innkalling
Mr.sak 9/18 Godkjenning av saksliste
Mr.sak 10/18 Godkjenning av protokoll fra 27.02.18
Fr.sak 6/18 Regnskapsrapport
Fr.sak 7/18 Omstilling
Fr.sak 8/18 Driftsbudsjett
Fr.sak 9/18 Informasjon
Fr.sak 10/18 Eventuelt
Mr.sak 11/18 Trosopplæringsplan
Mr.sak 12/18 Informasjon
Mr.sak 13/18 Eventuelt
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Mr. sak.
Godkjent.

8/18

Godkjenning av innkalling

Mr. sak
9/18 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Fr.sak 10/18 Eventuelt og Mr.sak 13/18 Eventuelt strykes.

Mr. sak
Godkjent

10/18 Godkjenning av protokoll fra 27.02.18

Fr. sak
6/18 Regnskapsrapport, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram regnskapsrapport fra 4. mai 2018. Regnskapstallene er tatt ut på grunnlag av det
budsjettet som var vedtatt i oktober 2017, med totalramme på kr 7 807 017 og en bevilgning fra
kommunen på kr 5 454 036. Kommunen bevilget kr 4 750 000,- Det vil si at avvikene i regnskapet er
noe misvisende.
Menighetsrådet vedtok den 27. februar å spare penger på snørydding, ved å kun rydde snø til
begravelser. Det viste seg tidlig at det var så mye begravelser at dette innsparingstiltaket ikke gav
noen utslag. Uforutsette utgifter er for eksempel tining av vann som hadde frosset, denne gangen
hadde det skjedd utenfor kirkens område, i det kommunale systemet, og menighetsrådet ser det
som helt naturlig at kirkevergen ser til at denne fakturaen betales av kommunen.

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

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

Fr. sak
7/18 Omstilling, saksordfører
Behandling:
Torbjørn Brox Webber la fram saken. Omstillingsutvalget har bestått av daglig leder, kirkeverge
Wenche Jessen Dervola, fungerende sokneprest Torbjørn Brox Webber, tillitsvalgt, Sten Birger Kjølås
Ansatt fra fellesrådet, Anna Lankinen, fra menighetsrådet: Astri B. Ramberg, og Ellen Katrine Hætta
og kommunens representant fra fellesrådet: Frank Emil Trasti. Omstillingsutvalget har hatt to møter
og gjennomgått mulighetene for innsparing. Omstillingsutvalget har foreslått en ny rullering av
gudstjenester, hvor målet er å gjennomføre gudstjenester på en mer ressurssparende måte. Det er
også foreslått en rekke mindre tiltak, hvor det egentlig er lite å spare men som til sammen utgjør noe
besparelse. Det er også foreslått en større andel takkeoffer til egen virksomhet. Saken har vært
behandlet i arbeidsutvalget, som sluttet seg til omstillingsutvalgets forslag. Et tema som kommer til å
være synlig er gressklipping. Menighetsrådet drøftet hvordan man skal forholde seg til henvendelser
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fra privatpersoner som vil klippe på frivillig basis. Det er viktig å drøfte ansvarsforhold ved
gressklippingsdugnad.
Kirkevergen orienterer om at det håndteres ved at dersom noen ønsker å klippe på dugnad gjøres
dette på eget ansvar.
I forslagene fra omstillingsutvalget er det skissert endringer i gudstjenestene. Det vil si at forslaget
innebærer både ressursmessige besparelser, i tillegg til at det med forslaget gis muligheter for et mer
differensiert gudstjenestetilbud. Det nye er at det legges opp til gudstjenester på onsdager i Kirkenes.
Det er også nytt at det blir en rullering på kveldsgudstjenester i Neiden og på Svanvik.
Menighetsrådets tilbakemeldinger til den foreslåtte rulleringen er positiv, og man ser muligheter
både med onsdagene og i distriktene. Et forslag som kom opp er utegudstjenester i distriktene. Det
kom innspill om at det er ønskelig med mer liv i gudstjenestene, og det er også ønskelig med ulike
typer vandringer og noen ønsker bare en stille stund. Det anses til positivt at man vil vurdere et mer
differensiert tilbud.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet tar gudstjenesteplan med ny rullering av gudstjenester til etterretning.
Menighetsrådet slutter seg til omstillingsutvalgets forslag, og vedtar følgende innsparingstiltak:
Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon med kr 38 200 (Kr 4 000,- Si opp abonnement på Finmarken. Kr
28 200,- Fjerne godtgjøring til folkevalgte. Kr 6 000,- Redusere antall innrykk på annonsen i SørVaranger Avis)
I avdeling 1200 Kirker reduseres det med kr 177 400,- (Kr 21 000,- reduksjon kjøregodtgjøring. Kr 20
400,- øke menighetens andel med takkoffer med 17 ofringer. Kr 8 000,- reduksjon i helgearbeid. Kr
108 000,- reduksjon med kirketjener i 25 prosent. Kr 20 000,- Økt inntekt på utleie av kirkebygg)
Avdeling 1300 Kirkegårder reduseres det med kr 49 700,- (Kr 5 700,- si opp telefon på Sandnes. Kr 24
000,- ENØK-tiltak lys. Kr 10 000,- reduksjon på snørydding)
Når det reduseres i godtgjøring for kjøring er det viktig at det er klare retningslinjer for
gjennomføring. Hovedregel må være at det kjøres ut maks to biler fra menigheten hvorav FR dekker
den ene og den andre av BDR.
Gjennomsnittlig takkoffer per gudstjeneste er ca. 1200,-. Det vedtas å øke antall ofringer til driften til
17 og redusere eksterne til 16.
Offerfordeling:
Menighetsrådet vedtar at fordeling av offer for 2018 endres og det eksterne takkofferet går til
følgende:
SOS Barnebyer i Murmansk (2),
Kirkens Nødhjelp (2),
Kirkenes SOS Tromsø (1),
TV-aksjonen (1),
Kirkelig utdanningssenter i Nord (2),
Kirkens bymisjon i Tromsø (2),
Nådehjemmet/Areopagos (6)
Soknepresten og kirkevergen innarbeider dette i offerfordeling, budsjett, gudstjenesteplan og øvrig
drift.
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Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet tar gudstjenesteplan med ny rullering av gudstjenester til etterretning.
Menighetsrådet slutter seg til omstillingsutvalgets forslag, og vedtar følgende innsparingstiltak:
Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon med kr 38 200 (Kr 4 000,- Si opp abonnement på Finmarken.
Kr 28 200,- Fjerne godtgjøring til folkevalgte. Kr 6 000,- Redusere antall innrykk på annonsen i SørVaranger Avis)
I avdeling 1200 Kirker reduseres det med kr 177 400,- (Kr 21 000,- reduksjon kjøregodtgjøring. Kr
20 400,- øke menighetens andel med takkoffer med 17 ofringer. Kr 8 000,- reduksjon i helgearbeid.
Kr
108 000,- reduksjon med kirketjener i 25 prosent. Kr 20 000,- Økt inntekt på utleie av
kirkebygg)
Avdeling 1300 Kirkegårder reduseres det med kr 49 700,- (Kr 5 700,- si opp telefon på Sandnes. Kr
24 000,- ENØK-tiltak lys. Kr 10 000,- reduksjon på snørydding)
Når det reduseres i godtgjøring for kjøring er det viktig at det er klare retningslinjer for
gjennomføring. Hovedregel må være at det kjøres ut maks to biler fra menigheten hvorav FR
dekker den ene og den andre av BDR.
Gjennomsnittlig takkoffer per gudstjeneste er ca. 1200,-. Det vedtas å øke antall ofringer til driften
til 17 og redusere eksterne til 16.
Offerfordeling:
Menighetsrådet vedtar at fordeling av offer for 2018 endres og det eksterne takkofferet går til
følgende:
SOS Barnebyer i Murmansk (2),
Kirkens Nødhjelp (2),
Kirkenes SOS Tromsø (1),
TV-aksjonen (1),
Kirkelig utdanningssenter i Nord (2),
Kirkens bymisjon i Tromsø (2),
Nådehjemmet/Areopagos (6)
Soknepresten og kirkevergen innarbeider dette i offerfordeling, budsjett, gudstjenesteplan og øvrig
drift.

Fr. sak
08/18 Driftsbudsjett 2018 med endringer, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram bakgrunn for saken, og forslag til driftsbudsjett med endringer for 2018.
Kommunes bevilgning for 2018 er på kr 4 750 000,- og driftsbudsjettet er utarbeidet med
utgangspunkt i dette. Forslaget er lagt fram for staben, og fagorganisasjonen håndterer høringen av
dette. Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av de to foregående sakene, regnskap og omstilling.
Budsjettet er på et minimum og driften er kuttet inn til beinet. Innspill fra menighetsrådet er at det
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er å anse som sannsynlig med ytterligere kutt de kommende årene. Det er et uttalt behov for å gå ut
med informasjon til de som har avgitt sin stemme ved menighetsrådsvalget. Det er viktig at
befolkningen får informasjon om realitetene. Det later til at det også er behov for også å informere
om forskjellen på kommunen og menighetsrådet.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet vedtar det fremlagte driftsbudsjettet med en totalramme på 7 319 987,-.
Menighetsrådet ser det som nødvendig at menighetsrådsleder og kirkevergen går ut med
informasjon om den økonomiske situasjonen for menighetsrådet, og konsekvensene av kommunens
kutt i bevilgninger.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar det fremlagte driftsbudsjettet med en totalramme på 7 319 987,-.
Menighetsrådet ser det som nødvendig at menighetsrådsleder og kirkevergen går ut med
informasjon om den økonomiske situasjonen for menighetsrådet, og konsekvensene av
kommunens kutt i bevilgninger.

Mr. sak
11/18 Trosopplæringsplan, saksordfører Wenche Kjølås
Behandling:
Wenche Kjølås la fram saken, og bakgrunnen for saken. Trosopplæringsutvalget har arbeidet med
trosopplæringsplanen etter de siste tilbakemeldingene fra biskopen i vinter. Menigheten har fått
tilbakemeldinger om å gi et bedre tilbud til visse alderstrinn. Det som skal skje videre nå er at
menighetsrådet skal orienteres om innholdet i planen, og så arbeider trosopplæringsutvalget videre
med tiltakene i planen. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Anne Kirsti Kjenne som er biskopens
rådgiver på trosopplæring. Planen skal ferdigstilles innen 1. september. Eksempel på tiltak som er
lagt inn i planen er babysang for to åringer, Kode B, for 12 åringer: etter skoletid, kafe «Kom inn».
Grunnlaget for arbeidet ble i stor grad lagt av trosopplæreren vi hadde ansatt en periode, Laila
Jernsletten. Status per nå er at tiltakene i stor grad er ferdig til innlevering i det digitale verktøyet, for
så å få tilbakemeldinger i løpet av sensommeren. Gjennomføringen av tiltakene forutsetter at det er
tilgjengelig personer som kan gjennomføre det som er planlagt, det betyr tilsetting av trosopplærer,
og det betyr frivillige.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om arbeidet med trosopplæringsplan til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om arbeidet med trosopplæringsplan til etterretning.
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Fr.sak
9/18
Informasjon fra leder
- Leder Frode Berg er fortsatt fengslet i Moskva. Det er ingen utsikter til endring i situasjonen.
Informasjon fra sokneprest
- Nord Hålogaland bispedømmeråds ressursutvalg 2. Utvalget har arbeidet fram en høring som
har frist i september. Det som skal ses på da er endringer i prostigrenser. Soknepresten
anbefaler at AU følger opp denne høringen da menighetsrådet ikke rekker å behandle det
innenfor fristen.
- Vi kan ikke forvente utlysning av kapellanstilling på en stund. Vi har fått signaler om at det
arbeides med å få en vikar i den ledige kapellanstillingen.
- Richard Olsen Svane har vært tilsatt som vikar her siden i vinter, og han har sin siste
gudstjeneste i Sør-Varanger den 12. august.
Informasjon fra kirkeverge
- Revisors beretning 2017. Kirkevergen orienterer om revisors tilbakemelding og de tiltak som
er satt i verk. For ettertiden bør denne redegjørelsen skriftlig gjøres.
- Bygg og brannvern. Utskifting av låssystem er i gang og til nå er det byttet lås i Bugøynes
kirke.
- Kong Oscar II kapell. Det påbegynte prosjektet fra i fjor skal ferdigstilles i 2018.
- Sandnes gravlund. Prosjektet går etter planen, og skal ferdigstilles i 2018.
- Bugøynes kirkegård. Fylkesmannen har åpnet mulighet for gjenbruk av graver på den gamle
delen av mot at det innføres spesifikke rutiner for bevaring av den fredede planten
Polarflokk. Dette gjelder også sommervedlikehold på kirkegården. Det skal arrangeres et
folkemøte i bygda for ønskelig adferd på Bugøynes kirkegård, arrangert av fylkesmann,
kommunens miljøavdeling og menighetsråd ved kirkevergen.
- Kirkenes kirke. Det er tenkt oppstart av utbygging av kontorlokaler i 2018. Det er kommet
arkitekttegninger fra kirkebyggkonsulenten hos kirkerådet, og disse tegningene legges fram
på møtet. Kommunen har bevilget penger til dette forprosjektet, og det er signaler fra
kommunen at det er tenkt oppstart på dette prosjektet i 2018. Prosjektet er stipulert til 9
millioner.
- Driftsbygning til Sandnes gravlund. Der ventes plantegninger de kommende ukene. Det kan
hende at det blir behov for vedtak fra menighetsrådet i løpet av sommerferien.
Menighetsrådet beslutter å delegere dette til arbeidsutvalget, og dersom det blir behov for
det så vil AU innkalles til møte.
- Kirkevergen oppfordrer på det sterkeste til at menighetsrådet går sterkere ut mot
kommunepolitikerne i forhold til de manglende bevilgninger. Det er også viktig at rådet
orienteres om at det er belastende for de ansatte å hele tiden ha de økonomiske
utfordringene hengende over seg, i tillegg til de negative tilbakemeldingene fra befolkningen
pga. manglende snørydding og ødelagte gjerder osv.

Mr.sak
12/18
Informasjon fra leder
- Menighetsrådsleder takket stab og råd for innsatsen dette første halvåret.
Informasjon fra sokneprest
- TV aksjonen. Det er forespørsel fra komiteen om å oppnevne ett eller flere medlemmer fra
menighetsrådet. Einar Aksel kan sitte i denne komiteen. Han kan eventuelt be flere i rådet
bidra underveis ved behov.
- Etablering av Kirkens bymisjon i Sør-Varanger. Kirkens bymisjon har bestemt seg for å
etablere seg i Kirkenes, og menigheten er i dialog med dem om ulike typer samarbeid. På et
senere tidspunkt kan det bli aktuelt med en samlokalisering av kontorlokaler.
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-

Areopagos. Det er ønskelig å arbeide litt med dette ut over å gi takkeoffer. Det kan være
aktuelt med seminar med temaet, det er tenkt 10. og 11. november, som avsluttes med en
misjonsgudstjeneste søndagen.
- Den siste søndagen i august blir det samisk utegudstjeneste i Sandnesdalen (sannsynligvis kl
12)
- Førstkommende søndag er det gudstjeneste i Kong Oscar kapell kl 15. med påfølgende
grilling. Alle er velkommen.
- Ortodoks messe i Neiden lørdag 25. august. Vi har fått invitasjon fra Samarbeidsråd for
kristne kirker i Barentsregionen, og Einar Aksel deltar der på vegne av menigheten. Det er
mulig for flere å delta, Einar Aksel sender ut epost til alle om dette.
Informasjon fra kirkeverge
- 150 års jubileum for Kong Oscar II kapell. Det er behov for å etablere en komite til dette
jubileet. Det må settes opp et program, det må søkes om støtte, og det bør sendes en
invitasjon til kongen. Komitemedlemmer som melder seg: Wenche Kjølås, Aud Mathisen,
Anna Lankinen. Det foreslås også å sende en henvendelse til kommunen og invitere dem til å
delta i denne komiteen. Det er tenkt oppstart av denne komiteen snarest.
Informasjon fra menighetsrådets medlemmer og utvalg
- Formiddagstreffets sommertur til Bugøynes. Da de ankom bygda ble de møtt med en
demonstrasjon, i form av plakater som var hengt opp på veggen. Budskapet var i all hovedsak
tilgjengelighet til kirken, tilgang til nøkler for lokalbefolkningen. Det ble oppfattet negativt av
flere av deltakerne fra formiddagstreffet, ikke alle opplevde at de var rette mottakere av
denne demonstrasjonen. Det er verdt å merke seg at turen til Bugøynes ble finansiert av
omsøkte midler fra OVF, og ikke av menighetens driftsbudsjett. Det er verdt å merke seg at
arrangøren av demonstrasjonen har fått informasjon om mulighetene for ulike tilbud i bygda,
for eksempel musikktilbud, diakoni, formiddagstreff eller annet. Menighetsrådet ble
informert underveis, og det ble ikke ansett som nødvendig å iverksette tiltak, da saken er
håndtert i tråd med eksisterende rammer og regler. Menighetsrådet tar orienteringen til
etterretning.
- Informerer om dugnaden «Åpen kirke», det er satt opp dugnadslister for hele sommeren.

Kirkenes 19.06.18
Elin Magga
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