

Storslett, 29. januar 2016

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 9. februar kl 09.00
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 1/16: Godkjenning av protokoll av 17. november 2015
Sak 2/16: Referatsaker
- Status sakristidører
- «Ny» bil på plass
- Bauta omkomne krigsfanger
- Status prosjekt kirketak og ny gravlund
- Registrering av kirkeinventar
- KA-kurs for menighetsråd 3. februar
Sak 3/16: Arbeidsplan og prioriteringer for fellesrådet 2016
Sak 4/16: Driftsbudsjett 2016

Menighetsrådssaker
Sak 5/16: Endringer takkofferliste 2016
Sak 6/16: Drøftingssak: økt tilgjengelighet funksjonshemmede i Nordreisa kirke
- Gelender opp til koret
- HC-parkering ved porten
Sak 7/16: Utskifting av tverrbenker
Sak 8/16: Mandat innredningskomité Kirkebakken
Sak 9/16: Eventuelt

NORDREISA MENIGHETSRÅD
Møtebok
Protokoll 17. november 2015

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 17. november 2015 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Oddbjørn Johansen, Roy Hansen og sokneprest Bjørn Ivar Hammervold.
Ordfører Øyvind Evanger, kommunens representant, møtte ifm sak 38-42
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde meldt forfall: Tore Elvestad
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 38/15 – til sak 48/15. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Bjørn Ivar Hammervold

Protokollunderskrivere:

---------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------------------Møteleder

---------------------------------------Møtesekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 17. november 2015
Møtet ble avhold på Kirkebakken

Sak 38/15: Godkjenning av protokoll av 7. oktober 2015
Vedtak – enstemmig: Protokoll godkjent.

Sak 39/15: Referatsaker
Kirkevergen orienterte om følgende saker:
- Status Rotsund kapell
- Utleie brannstasjongarasje
- Minnesmerke over krigsfanger som omkom under 2. verdenskrig
- Kontrakt kirketak
- OVF-midler – søknadsfrist 1. desember

Sak 40/15: Til Nordreisa kommune: Anmodning om samlet lånegaranti for Nordreisa sokn
Behandling: Nordreisa kommune overtar ansvaret for utvikling av ny gravlund, og kr 600 000
satt av til formålet strykes.
Vedtak – enstemmig:
Nordreisa kirkelige fellesråd anmoder Nordreisa kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:
Selvskyldnergaranti
1. Nordreisa kommune garanterer med selvskyldnergaranti for følgende lån Nordreisa sokn
tar opp:
- Renovering kirketak: kr 1 500 000,- Utbedring sakristiinnganger: kr 250 000,- Innkjøp brukt varebil kr 200 000,2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 1 950 000 kroner med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 145 000,3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år med
tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Sak 41/15: Søknad til bispedømmerådet; «Utbedring av sakristidører, Nordreisa kirke»
Vedtak - enstemmig:
- Nordreisa kirkelige fellesråd slutter seg til kirkevergens vurdering i vedlagte brev
og anmoder biskopen om å godkjenne utskifting av sakristidørene ved Nordreisa
kirke.

Sak 42/15: Forslag til møteplan 2016
Vedtak - enstemmig:
- Møteplan for Nordreisa menighetsråd for 2016
- 2. februar
- 5. april
- 14. juni
- 4. oktober
- 6. desember
-

Alle møter er på tirsdager med oppstart kl 0900.

Sak 43/15: Nasjonalt løft – sikring av kirkeinventar
Vedtak - enstemmig:
- Staben kartlegger hvilke gjenstander i kirkebyggene som skal registreres, samt hva
som finnes av dokumentasjon, og utarbeider prioritert liste over hva som skal
registreres.
- Menighetsrådet registrerer og tar bilder i Nordreisa kirke iht prioritert liste
- Kirkevergen legger inn i databasen.
- Kirkevergen anmoder kapellforeningene i Rotsund og Oksfjord om støtte til
tilsvarende registrering.

Sak 44/15: Oppnevning av Kirkens nødhjelp-kontakt
Vedtak:
- Nordreisa menighetsråd oppnevner ikke en egen kontaktperson, men viderefører
praksisen med at soknets prester har ansvaret for fasteaksjonen.
- Soknepresten har sammen med menighetsrådet ansvaret for fasteaksjonen.

Sak 45/15: Minnesmerke over krigsfanger som mistet livet under 2. verdenskrig.
Saken utgår – drøftes som referatsak.

Sak 46/15: Gudstjeneste- og takkofferliste 2016
Behandling:
Forslag fra Anne Grethe Eng
- Ofringen til Fjellheim Bibelskole i Nordreisa erstattes med KFUK/M
o Forslaget vedtatt med 4 mot 2 stemmer
Vedtak:
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til gudstjenesteliste for 2016.
o En endring: askeonsdagsgudstjenesten gjøres om til thomasmesse med
konfirmantdeltakelse.
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til takkofferliste for 2016

o En endring: Fjellheim bibelskole i Nordreisa kirke erstattes med ofring til
KFUK/M
Sak 47/15: Søknad om leie av Nordreisa kirke til konserter – Stjernekoret og Vokal
Nord
Vedtak:
- Stjernekoret og Harald B. Moe gis tillatelse til å leie kirka 1. desember.
o Enstemmig vedtatt
- Vokal Nord gis tillatelse til å leie kirka 5. desember
o Tillatelse vedtatt mot to stemmer

Sak 48/15: Evt.
- Status ang utskifting av tverrbenker
- Drøfting av videre arbeid i saken. Roy og Anne Grethe utarbeider forslag til nytt brev i
saken til neste møte

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
3/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

27.01.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Arbeidsplan og prioriteringer for fellesrådet 2016
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Drøftingen tas til etterretning

Ved inngangen til et nytt kalenderår – i dette tilfellet også tidlig i en valgperiode – kan det være greit å
drøfte mer overordnet hvordan fellesrådet og soknet for øvrig skal prioritere sine ressurser. Er det
større satsinger eller tiltak som krever langsiktig planlegging, eller skal man fortsette på samme gode
måte som før.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
7. oktober 2015
9. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
33/15
4/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

29.01.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Driftsbudsjett 2016
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Fremlagt driftsbudsjett for 2016 godkjennes

I vårt innspill til kommunen (sak 33/15) la vi til grunn full kompensasjon for lønns- og
pensjonsøkning, husleie for Kirkebakken, nytt låneopptak til kirketakprosjektet og
prosjektering Rovdas gravlund. Finansieringen av Rovdas gravlund gjøres av kommunen
direkte og utgikk fra vårt budsjett, men ellers fikk vi iht de nevnte punktene. Dette betyr at vi
ikke fikk kompensert for prisstigning, med andre ord må vi – som alle kommunale
virksomheter – spare inn på drifta tilsvarende den årlige prisstigninga på 2-3%. Som påpekt i
vårt innspill til kommunen øker vårt arbeid knyttet til kirkegårdene hvert år siden 50-60 nye
graver tas i bruk, og kontinuerlig effektivisering og kostnadsreduksjon er derfor påkrevet.
Utviklingen i rammetilskuddet nominelt, i prosent, resultat og akkumulert underskudd siden
2009 satt opp i en tabell:
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ramme
2 502 000
2 732 000
2 857 000
2 977 000
3 155 000
3 322 073
3 650 000
4 001 417

Økning
262 000
230 000
125 000
120 000
178 000
167 073
327 927
351 417

Økning %
10 %
8%
4%
4%
6%
5%
9%
9%

Resultat
180989
-66 379
-9 227
-382 452
-1 282
-102 660

Akkumulert
47 508
-18 871
-28 098
-410 550
-411 833
-514 493
-514 493

I tilsvarende tabell fra oktobermøtet var det ført opp et for høyt beløp fra 2014 som
misvisende gav et inntrykk av 11 % økning fra året før. Økningen fra 2014 til 2015 inkluderer
kr 100 000,- til dekking av kostnader knyttet til flytting til Kirkebakken – konkret tre
måneders husleie i nye lokaler. Korrigert for dette beløpet er økningen 6 %.
For 2016 ser vi en nominell økning på kr 351 417. Husleie på Kirkebakken er kr 400 000 pr
år, slik at kr 300 000,- av økningen er helårsvirkningen av husleia. Pensjonskostnadene går

faktisk ned med kr 53 000 mens de samlede lønnskostnadene øker med 6 000 kr, slik at den
reelle økningen fra 2015 til ‘16 er på omkring 98 000 kroner (3 %). Mesteparten av dette igjen
går til låneopptak ifm kirketakrenoveringen.
Regnskapet for 2015 er ikke klart enda, men spørsmålet er ikke om vi går med underskudd
men hvor mye underskuddet blir på. 2015-regnskapet tynges av flyttingen til Kirkebakken,
ansettelse av ny kirkeverge og kirkevalget. Det var budsjettert med tre måneders husleie på
Kirkebakken, det ble fem – altså 67 000 kroner i merkostnader. Selv om vi i all hovedsak
gjenbruker kontormøbler i de nye lokalene har vi brukt ca 70 000 kr mer på posten inventar
og utstyr sammenlignet med forgående år. Arrangementene ifm åpningen av huset var det
heller ikke budsjettert for.
Ansettelse av kirkeverge kostet en del i annonsering og utvalgsbehandling, mens (den
nødvendige) overlappingsperioden i september medførte en ekstra månedslønn.
Bispedømmerådet yter et tilskudd ifm bispedømmedelen av kirkevalget, men dette dekker nok
ikke hele vår kostnad med valggjennomføringen.
Selv om regnskapsåret 2015 ser ut til å bli dystert, preges dette av flere store enkelthendelser
som ikke vil gjelde for 2016. Vi har allerede tatt ned noen kostnader, og vi vil fortsatt ha et
kontinuerlig kostnadsfokus i alt vi gjør. Jeg mener derfor det er grunnlag for å ha som
ambisjon å styre mot driftsmessig balanse i 2016. Dette vil selvfølgelig kreve en drift fokusert
på våre kjerneoppgaver, ekstern (prosjektfinansiering) av øvrige aktiviteter, og at vi unngår
brekkasje på utstyr og skader på bygg som fører til større merutgifter.
Like fullt skal vi drifte på en langsiktig og bærekraftig måte. Ingenting er billig i år hvis det
skaper merkostnader neste år. I begrepet bærekraftig ligger også å legge til rette for en
arbeidshverdag som ivaretar mine ansattes helse, miljø og sikkerhet. Siden vi hele tiden må
bli mer effektive – spesielt på kirkegårdsdrifta – har vi også vekt på tiltak som frigjør tid for
staben. Som jeg har formidlet tidligere; vårt hovedmål for året er å tilpasse drifta til den
rammen vi får tildelt, og om dette viser seg ikke å være mulig skal vi kunne argumentere
grundig for dette overfor kommunen.
Regneark med sammenlignbare tall fra tidligere år ettersendes.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
2. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
5/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

20.01.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Endring takkofferliste 2016
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Ofringen til Lydanlegg menighetssal ifm påskenattsmessa påskeaften utgår
Ofringene til Rotsund kapellforening 23. oktober og 26. desember erstattes med ofring
til nytt orgel i kapellet.

I menighetsrådssak 45/15 ble gudstjeneste og takkofferliste for 2016 vedtatt. I ettertid ser vi at
det er ugunstig med ofring påskeaften da dette er en påskenattsmesse med egen liturgi.
Offerformålet; lydanlegg menighetssal, er en av hovedprioriteringene i 2016 og var satt opp
fire ganger. Det blir derfor en vurdering om man skal la et annet offerformål utgå til fordel for
lydanleggsaken. Imidlertid forventet vi ikke de store beløpene denne dagen, og vi lar det bli
med tre ofringer til lydanlegg menighetssal.
Kapellforeningen (ved Anne Lise Gamst Enoksen) ber i e-post den 21. januar om at framtidig
kollekt går til orgelinnsamlingen i stedet for til kapellforeningen. Det er for 2016 satt opp to
ofringer til Rotsund kapellforening (23/10 og 26/12). Kirkevergen har ingen innvendinger mot
at disse i stedet går til orgelsaken.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
6/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

26.01.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Drøftingssak: Økt tilgjengelighet Nordreisa kirke
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Drøftingen tas til etterretning

Gamle kirker er sjelden bygget med tanke på universell utforming og tilgjengelighet for
funksjonshemmede – Nordreisa kirke er intet unntak. Utfordringene er flere, det mangler HCtoalett, reserverte parkeringsplasser, og trappetrinnene opp til koret og alterringen er
besværlige for de mindre gangføre; for ikke å snakke om rullestolbrukere.
Egnet toalett tilpasset rullestolbrukere vil nok kreve omfattende ombygging av dagens
toalettbygg, selv om et nytt sanitærbygg ville vært optimalt. Derimot skulle en tro at en med
enkle midler kunne opprette reserverte parkeringsplasser for denne gruppen. Imidlertid søkte
kirkevergen om dette i 2004. To år senere ender saken med at Statens vegvesens – som er
skiltmyndighet – fraråder tiltaket. Vegvesenets peker blant annet på nærheten til gang- og
sykkelvegen, oppsamling av fotgjengere etter aktiviteter i kirka og nærhet til veikryss, og at
det må etableres fysiske tiltak for å skille myke og harde trafikanter.
En annen utfordring som er påpekt er at det parkeres biler så tett på porten at en hemmer
adkomsten for bevegelseshemmede som trenger å kjøre helt inn til kirka. Dette skaper også
problemer for utrykningskjøretøy. Dette kan løses med at en skilter parkering forbudt foran
porten; hvis en antar at parkering forbudt-skilt vil være lettere å få godkjent hos Statens
vegvesen.
Trappetrinnene opp til koret er relativt høye, og det mangler gelender. I og med at kirka er
listeført må et gelender godkjennes av riksantikvaren, og dermed sannsynligvis tegnes inn i
kirka av arkitekt. Dermed vil det bli noe kostbart, men dog ikke svært omfattende.
En mer langsiktig løsning vil være å sette opp en rullestolrampe til koret. Kravet for ramper er
et stigningsforhold på maksimalt 1:12 og minimum bredde er 90 cm. En forskriftsmessig
rampe vil derfor bli en relativt ruvende sak. Vi vet at riksantikvaren har universell utforming
som en av sine prioriterte målsetninger, men det må undersøkes nærmere hvorvidt det er
aktuelt med dispensasjon fra stigningsforhold eller minste bredde.

Et mindre tiltak som er diskutert er å bygge opp en slakt skrånende dørstokk mellom
våpenhuset og kirkerommet. Dagens dørstokk kan virke uventet høy, og mange kirkegjengere
har snublet borti denne.
Soknet har ikke budsjettmidler til ekstraordinære tiltak, men det kan søkes kommunen om
spesifikke midler til slike tiltak.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
7/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

26.01.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Utskiftning av tverrbenker i Nordreisa kirke
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Drøftingen tas til etterretning

Denne saken har vært arbeidet med en stund, minst siden et vedtak i menighetsrådet i februar
2013. Hovedformålet er at utskifting av benker med stoler vil gi kirkerommet en vesentlig
større fleksibilitet ift konserter, kor, trosopplæringstiltak mm.
I forhold til forslaget skal alle tverrbenkene fremme i kirkerommet fjernes og byttes ut med 30
stk Aksel stablestoler. Hvis tverrbenkene fjernes må også varmeovnene under disse fjernes,
og tapt oppvarmingseffekt må erstattes på annen måte - det foreligger et forslag på alternativ
ovn.
Siste formelle dokument i saken er anbefalingen fra Riksantikvaren mottatt i juli 2015:
«…vi kan ikke anbefale at alle de fire tverrbenkene fjernes og erstattes med stoler, da
dette fort vil skape en visuelt uryddig situasjon i denne sensitive delen av kirkerommet.
Vi foreslår i stedet at én benk på hver side av midtgangen fjernes, evt at også ytterste
benk beholdes, men kortes ned for å gi plass til et ønske antall (rulle)stoler. En flink
snekker vil kunne avkorte benken med vangene i behold. Jærstoler er et godt valg, men
vi vil anbefale en variant med lavere rygg.»
Finansiering av dette tiltaket er selvsagt en utfordring. JB Elektro gav i 2014 et tilbud på
oppvarmingsløsninger. Nye ovner i koret ville koste ca 26 000 kroner, mens flytting av gamle
ovner er beregnet til ca 19 000 kroner. I budsjettinnspillet til kommunen for 2015 fremgår det
en kostnad på kr 2000,- pr stol, totalt kr 60 000,- Soknet har ikke økonomisk handlingsrom til
slike ekstraordinære tiltak, men menighetsrådet kan søke kommunen om finansiering til
spesifikke tiltak.
På forrige møte i rådet ble følgende protokollert:
Sak 48/15: Evt.
- Status ang utskifting av tverrbenker
- Drøfting av videre arbeid i saken. Roy og Anne Grethe utarbeider forslag til nytt brev i
saken til neste møte

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
8/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

20.01.2016

Olaf Hunsdal

Overskrift på saken:

Mandat innredningskomité Kirkebakken
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
Innredningskomité for Kirkebakken
- «Nordreisa menighetsråd oppfordrer Line Bergland Johansen, Peter Vang og Hans
Erik Schjøth til å fortsette som innkjøpsgruppe. De gis ansvar for prioritering og valg
av løsninger slik at menighetshuset så snart som mulig kan stå ferdigstilt.»
Fullføring av innredning, og gjenstående nødvendige innkjøp.
I byggeprosessen hadde byggherren, Nordreisa menighetsbarnehage AS en brukerkomité som arbeidet
nært sammen med entreprenøren. Denne fikk god påvirkning på store og små spørsmål undervegs;
ikke minst på utforming og detaljering i barnehagen.
Fra mai måned 2015 overtok ei mindre gruppe initiativet for oppfølging; ei innkjøpsgruppe bestående
av Line Bergland Johansen, Peter Vang og Hans Erik Schjøth. Denne var retta mot innredning og
innkjøp hovedsakelig til menighetshusdelen. Gruppa har stått for anskaffelse av alt av utstyr i salene
og kjøkkenet; inklusiv steamer og nå sist piano.
Kirkekontorets folk, som har menighetshusbruken nær innpå seg i det daglige, registrerer stadig
forhold som må tas opp. Og flere praktiske grep er gjort for at driftsforhold og orden skal komme i
godt gjenge. Nå i begynnelsen av 2016, etter et lite halvår i drift, begynner det å danne seg et bilde av
hva som enda gjenstår og som er viktig å få på plass. Og dette må balanseres opp mot tilgjengelig
økonomi. I menighetshuset, - salene og kjøkkenet med birom,- her er det «frivilligheten» som skal ha
innflytelse og ansvar. Til dette må det også i fortsettelsen forventes initiativ fra folket, menigheten.
Kirkebakkens venner ved Kirkeforeningen og Basarforeninga registrerte inntekter i løpet av 2015 i
størrelsesorden 100.000 kroner. Saldoen nå er om lag 160.000 kroner. Dette er midler vi kan disponere
til videre utrustning av huset. Av gjenstående innkjøp er det lyd/bilde-anlegg som er mest krevende.
Gardiner i foajeen og undervisningssalen har det vært ytret ønske om.
Jeg tror det ville være tjenlig at «innkjøpsgruppa» nevnt over gis myndighet av menighetsrådet til å
bestemme gjenværende innredning av menighetshuset. Dette vil inkludere valg av tekniske løsninger,
gardiner, utsmykning og annet. Og jeg foreslår derfor:
«Nordreisa menighetsråd oppfordrer Line Bergland Johansen, Peter Vang og Hans Erik Schjøth til å
fortsette som innkjøpsgruppe. De gis ansvar for prioritering og valg av løsninger slik at
menighetshuset så snart som mulig kan stå ferdigstilt.»

