DEN NORSKE KIRKE
Nordreisa kirkekontor

Storslett, 28. september 2015
Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Møte i menighetsrådet
Tid: onsdag 7. oktober kl 09.00
Sted: Kirkebakken, lillesalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 27/15: Godkjenning av protokoll av 26. august 2015
Sak 28/15: Referatsaker
Sak 29/15: Godkjenning av kirkevalget 2015
Sak 30/15: Konstituering av nytt menighetsråd
Sak 31/15: Behov for kurs for de nye menighetsrådsmedlemmene?
Sak 32/15: Gravlundene / kirkegårdene – innføring av festeavgift.
Sak 33/15: Budsjettforslag 2016 - innspill til kommunen
Sak 34/15: Møteplan 2016
Menighetsrådssaker
Sak 35/15: Bruken av menighetshuset Kirkebakken (utleiepriser mv)
Sak 36/15: Planlegging av innvielsen av Kirkebakken, søndag 18. oktober
Sak 37/15: Evt.
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Godkjenning av kirkevalget 2015

Saksdokumenter
1. Møtebok for kirkevalget, Nordreisa sokn
2. Mandatfordeling mellom listene
Saksopplysninger:
Nordreisa menighetsråd har gjennomført kirkevalget 13-14. september 2015. Resultatene er
rapportert og kandidatkåring er gjennomført ved forholdstallsvalg.
Nytt menighetsråd tiltrer 1. november 2015.
Drøfting:
Menighetsrådsleder og dermed valgstyrets leder laget denne oppsummeringen av valget (blant annet
publisert på hjemmesidene våre).
Menighetsrådsvalget 2015
Ved valget var Nordreisa en av de svært få menighetene i Den norske kirke som hadde mer enn én
valgliste. Hos oss var det «Felleslista» og lista «Kirken for alle» som stilte. De samme grupperingene
stilte også til valg i 2011. Oppslutningen om valget den gang var på 28 % eller vel det dobbelte av
landsgjennomsnittet. Denne gangen var det like god oppslutning som sist (1021 avgitte stemmer mot
1015 sist) fra de i alt 3670 stemmeberettigete i soknet.
Etter opptellinga er det klart at det nye menighetsrådet vil være sammensatt av to representanter fra
«Felleslista» (39 % av stemmene) og fire fra «Kirken for alle» (61 %); det samme som i inneværende
periode.
Følgende faste medlemmer er valgt:
1. mandat, Olaf Hunsdal
(Kfa)
2. mandat, Eli-May Grønlund
(Fl)
3. mandat, Anne Grethe Eng
(Kfa)
4. mandat, Oddbjørn Johansen
(Fl)
5. mandat, Roy Henry Hansen
(Kfa)
6. mandat, Tore Konrad Elvestad
(Kfa)

De fem varamedlemmene for hver gruppe er:
«Felleslista»: 1. Tor-Arne Isaksen, 2. Randi Viken Nilsen, 3. Miriam Bakkehaug Karlsen, 4.Værna
Lise Viken og 5. Svein Holger Vangen.
«Kirken for alle»: 1. Marit Rundhaug, 2. Elin Kaasen, 3. Mona Lene Solvang, 4. Ayantu T. Abaya og
5. Hilde Skår Bjørklund.
Det er på sin plass og takke alle som var villige til å stille som kandidater på de to listene ved valget;
og også alle frivillige valgmedarbeidere i soknets sju stemmekretser.
16. september 2015
Olaf Hunsdal
(leder av valgstyret)

Olaf Hunsdal vil redegjøre nærmere i saken.
Innstilling til vedtak:
Kirkevalget 2015 godkjent.
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Konstituering av nytt menighetsråd
Saksopplysninger:
Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd sier følgende om konstituering:

Sak nr:
30/15

Nordreisa sokn har bare et menighetsråd, og menighetsrådet er dermed også fellesråd men med
tillegg av kommunens representant. Det anses derfor ikke nødvendig med egen konstituering av
fellesrådet, da leder og nestleder er de samme.
Leder og nestleder:
Disse skal velges skriftlig og hvert år, øvrige utvalg velges for hele perioden. Rådet foreslår selv
kandidater til disse vervene.
Utvalg:
Det anbefales at ordningen med arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg
videreføres. Etter mønster fra inneværende periode foreslås følgende sammensetning:
Arbeidsutvalg:
- leder, nestleder og sokneprest
- to varamedlemmer
Administrasjonsutvalg
- leder
- nestleder
- en valgt representant fra menighetsrådet
- 2 medlemmer valgt av de ansatte

Forhandlingsutvalg:
- leder, nestleder og kirkeverge
- to varamedlemmer
Inneværende periode har det også vært oppnevnt trosopplæringsutvalg og gudstjenesteutvalg.
Menighetsrådet vurderer selv om disse skal videreføres, og om eventuelt andre utvalg skal
oppnevnes.
Innstilling til vedtak:
Menighetsrådet foreslår kandidater og velger følgende:
- leder
- nestleder
- arbeidsutvalg
- administrasjonsutvalg
- forhandlingsutvalg
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Gravlundene / kirkegårdene – innføring av festeavgift.

Bakgrunn:
Med feste av grav forstås “leie” eller “disposisjonsrett” av en grav, eventuelt mot betaling. Feste
av grav er aktuelt blant annet hvis det er ønskelig å sette av ledig grav for ektefelle eller andre i
tilknytning til en grav som er tatt i bruk.
Begrepet feste brukes også når de etterlatte ønsker å beholde grav med gravminne etter 20 år når
fredningstidens utløper. Nordreisa sokn praktiserer ikke gjenbruk av graver, så festeavgift på
brukte graver vurderes ikke som aktuelt i denne omgang.
Nordreisa sokn har til nå ikke praktisert avgift for festede graver. Med bakgrunn i kommunens –
og dermed soknets – vedvarende utfordrende økonomiske situasjon bør en imidlertid vurdere
dette.
Saksopplysninger:
Forutsetningen for å kunne innkreve festeavgift er at en benytter et digitalt system for registrering
av graver. Vi er i ferd med å ta i bruk Ecclesia som inkluderer system for fakturering.
Hovedpoenget med festeavgift er at det vil utgjøre en inntekt. Det er anslagsvis 15 nye festere pr
år. Hvis en setter avgiften til kr 100,- pr år og fakturerer for fem år om gangen, vil det utgjøre en
årlig inntekt på kr 7 500,- Hvis gjennomsnittlig festeperiode overstiger 5 år vil den årlige
inntekten bli tilsvarende høyere. Vi har ikke egen statistikk på dette, men anslagsvis er
gjennomsnittlig festeperiode 10-15 år. Fra og med det sjette året med festeavgift kan en derfor
forvente noe høyere beløp i årlig inntekt.
En slik ordning vil også skape en bedre oversikt over hvem som har festet gravplass. Hvis en
fakturerer hvert femte år vil en jevnlig få oppdatert listen over festere og slik ha et kvalitetssikret
register. Uten at det har vært et stort problem har det hendt at festede graver ikke har blitt
benyttet, da fester har etablert seg på nytt og blir gravlagt et annet sted. I andre tilfeller kjenner
ikke de pårørende til at avdøde har festet grav. Fakturering hvert femte år vil dermed bedre
kjennskapen for begge parter.

Når det gjelder nivået på festeavgiften er det naturlig å sammenligne med nabokommunene:
- Skjervøy: 500 kr for 10 år. Har hatt festeavgift over lang tid.
- Lyngen: 700 kr for 20 år. Uendret siden 2001.
- Storfjord: 50 kr pr år, faktureres pr 5 år.
- Kåfjord: 3000 kr for 20 år. (noe usikkert)
- Kvænangen: Ikke festeavgift.
Vi ser at beløpet varierer mellom 50,- og 150,- pr år for de som har festeavgift. Når man først
innfører en slik avgift vil det gjerne gå en del år før beløpet justeres. Man bør derfor ikke legge
seg for lavt, så et forslag kan være kr 100,- pr år.

Forslag til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd anmoder Nordreisa kommune om å vedta festeavgift for soknet etter
følgende modell:
1. Festeavgift gjelder for festet gravplass i tilknytning til en grav som er tatt i bruk.
Festeavgiften gjelder alle soknets kirkegårder
2. Festeavgiften settes til kr 100,- pr år med en betalingsperiode på 5 år.
3. Virkningsdato 1. januar 2016
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Budsjettforslag 2016 - innspill til kommunen

Saksopplysninger:
Menighetsrådet skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over
kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i
økonomiplanperioden. Formålet er å gi kommunens administrasjon og politikere grunnlag for å
vurdere kirkesektorens økonomiske ramme.
Nordreisa sokn har drevet med underskudd hvert år siden 2010, og akkumulert underskudd er etter
regnskapsåret 2014 på kr 514 293,År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ramme
Økning
Økning %
2 502 000
262 000
10 %
2 732 000
230 000
8%
2 857 000
125 000
4%
2 977 000
120 000
4%
3 155 000
178 000
6%
3 562 273
407 273
11 %
3 669 991
107 718
3%

Resultat
Akkumulert
180989
47 508
-66 379
-18 871
-9 227
-28 098
-382 452
-410 550
-1 282
-411 833
-102 660
-514 493
-514 493

Oversikten viser at fellesrådets økonomiske ramme har de siste fem årene økt med mellom 3-6 %.
Dette dekker knapt lønns- og prisstigningen i perioden. Tross kontinuerlig fokus på innsparing og
minimalt aktivitetsnivå utover basisfunksjonene, har man ikke klart å holde budsjettene. I 2014 er
unntaket hvor ramma økte betydelig; knyttet til ekstraordinært vedlikehold av det elektriske anlegget
i Nordreisa kirke. Likevel førte store vedlikeholds- og strømutgifter til kirkene, samt høye
vikarutgifter til underskudd også i 2014.
Et underliggende premiss for fellesrådets særegne virksomhet er at arbeidet knyttet til kirkegårdene
blir mer omfattende for hvert år. 50-60 nye graver tas i bruk hvert år, og siden vi ikke praktiserer
gjenbruk blir det hvert år flere gravminner som skal vedlikeholdes og gresset klippes rundt. Når vi
etter hvert tar i bruk en fjerde kirkegård vil arbeidsmengden øke vesentlig. Dette bør både fellesrådet
og kommunens administrative og politiske ledere merke seg i budsjettprosessen.

Budsjettforslaget for 2016 baseres på en videreføring av drifta fra 2015. Husleie har ikke kommet
frem på tidligere års budsjett. Etter innflytting i Kirkebakken utgjør dette kr 400 000,- og rammen må
økes tilsvarende.
Nordreisa kirkelige fellesråd
Ramme 2015
Endringer for 2016
Husleie
Lønns- og pensjonskostnader
Andre driftsutgifter
Avdrag og renter lån
Rehabilitering tak, Nordreisa kirke:
Prosjektering ny kirkegård:
Ramme 2016

kr 3 744 073,kr 400 000,kr
kr
kr
kr 1 500 000,kr

Kirkevergens innstilling:
Kirkevergen legger frem anbefaling til Nordreisa fellesråds budsjett for 2016.
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Møteplan 2016
I 2015 har det vært menighetsrådsmøter følgende datoer:
- 4. februar (7 saker)
- 23. mars (7 saker)
- 4. mai (5 saker)
- 2. juni (3 saker)
- 26. august (4 saker)
- 7. oktober
Erfaringen med å fastsette en møteplan med datoer for et helt år er varierende. Møter i
menighetsrådet bør heller være aktivitetsstyrt, slik at en innkaller til møter når rådsleder ser at det er
behov for det. Øvrige rådsmedlemmer kan selvsagt påskynde møter gjennom lederen. En bør
naturligvis tilstrebe å samle flere saker per møte. Budsjettmessig bør en holde seg innenfor et
maksimalt antall, det foreslås inntil syv møter i 2016.
Imidlertid bør rådet drøfte hvilken ukedag og klokkeslett møtene bør settes til, for å skape
forutsigbarhet og ryddighet. Kirkevergen foreslår tirsdag som primær møtedag, subsidiært torsdager
da soknepresten er mest tilgjengelig disse dagene.
Innstilling til vedtak:
- Menighetsrådsleder innkaller til møter i rådet
- Møter settes primært til tirsdager, fra klokken _______

