

Storslett, 10. juni 2016

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 14. juni kl 09.00
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 17/16: Godkjenning av protokoll av 12. april 2016
Sak 18/16: Referatsaker
- Åpen kirke sommeren 2016
- Ringemekanikk i Rotsund kapell
- Prosjekt kirketaket
- Festeavgift
Sak 19/16: Godkjenning av regnskapet for 2015
Sak 20/16: Årsmelding og kirkestatistikk for 2015
Sak 21/16: Evaluering av eritreernes bruk av Kirkebakken til gudstjenester
Sak 22/16: Nordreisa kirke: veien videre ift universell utforming og tilgang til koret
Umiddelbart etter menighetsrådsmøtet – ca kl 1030 avvikles det generalforsamling i
Nordreisa menighetsbarnehage AS.



Protokoll 12. april 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 12. april 2016 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Roy Hansen, Oddbjørn Johansen, Tore Elvestad og prost Hans Erik Schjøth.
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde meldt forfall:
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 13/16 – til sak 16/16. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved prosten

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Roy Hansen

---------------------------------------Eli May Grønlund

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

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

Møteleder

Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 12. april 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 13/16: Godkjenning av protokoll av 12. april 2016
Vedtak – enstemmig:
- Ett tillegg; Oddbjørn Johansen må føres opp som deltaker.
- Med korrigering, protokoll godkjent.
Sak 14/16 Referatsaker
- Referatsakene tas til orientering.

Sak 15/16 Drøftingssak: Ringemekanikk Rotsund kapell
Vedtak (enstemmig)
1. Nordreisa sokn søker bispedømmerådet om godkjenning av ringeanlegg.
2. Når vedtaket foreligger arbeides det videre med finansiering.
Sak 16/16 Fellesmøte menighetsråd og kirkestab – tema: bruk av Kirkebakken
Vedtak:
- Drøftingen tas til orientering.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
14. juni 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
19/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10. juni. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av regnskapet for 2015
Vedlegg:

-

Årsregnskap 2015 – Nordreisa kirkelig fellesråd

Innstilling til vedtak:
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på driften på
kroner 17 548. Overskuddet disponeres til nedbetaling av tidligere års merforbruk.
Akkumulert underskudd pr 31.12.2015 er dermed kr 496 945,25.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr 9 193.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.
Saksopplysninger
Nordreisa kirkelige fellesråds regnskap er ført i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning
fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal
regnskapsskikk. Fra og med regnskapsåret 2004 har fellesrådet avlevert regnskapet i samsvar
med bestemmelsene for kommunal og statlig rapportering (KOSTRA).
Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht
regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert,
men at refusjonen bokfører som inntekt. Dette gjøres for at alle aktiviteter i kommunen skal
fremkomme i regnskapet med korrekte beløp.
Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all
tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er sålede tatt med i årsregnskapet.
I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet
med like store årlige beløp over anleggsmiddelets
levetid.
Kommunens tilskudd var i 2015 på kr: 3 651 417,Verdien av kommunal tjenesteytingsavtalen var i 2015 på kroner 208 037 kr.

Behandlingsorgan:
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Saksbehandler:

Sak nr:
20/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10. juni. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Årsmelding 2015 med kirkestatistikk
Vedlegg:
- Årsmelding 2015

Innstilling til vedtak:
Årsmeldingen for 2015 godkjennes
Saksopplysninger:
Årsmeldingen er utformet etter samme mal som tidligere år, og beskriver fellesrådets
aktiviteter fordelt på ansvars- og fagområder i prosaform. Kirkestatistikken er en tabell basert
på innrapportert aktivitet, og gir et godt bilde av vår aktivitet gjennom året i tall.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
14. juni 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
21/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10. juni. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Evaluering av eritreernes bruk av Kirkebakken til gudstjenester
Innstilling til vedtak:
Menighetsrådet tar drøftingen til orientering.
Saksopplysninger:
Den 23. februar vedtok menighetsrådsmøtet følgende om eritreernes bruk av kirka og
Kirkebakken:
Vedtak punkt A (vedtatt med 4 mot 3 stemmer).
- Gruppa kan gis tilgang til bruk av kirka.
Vedtak punkt B (vedtatt med 5 mot 2 stemmer)
- Gruppa gis tilbud om å låne Nordreisa kirke, hver søndag når det ikke er ordinære
gudstjenester kl 1100 (iht gudstjenestelista). Da kan kirka brukes av gruppa fra kl
1400.
Vedtak punkt C (Enstemmig)
- Gruppa gis for øvrig på nytt tilbudet om å leie menighetshuset Kirkebakken hver
søndag formiddag når det ikke er utleid til andre formål.
Vedtak punkt D (enstemmig)
- Praktisk / organisatorisk ordnes avtalen med gruppa av kirkevergen.
Vedtak punkt E (Enstemmig)
- Ordningen gjelder ut mai måned. Evalueres i menighetsrådsmøtet i juni.
I ettertid kom vi til enighet med den eritreiske gruppa om at de skulle få bruke Kirkebakken til
sine gudstjenester; og dette gratis i prøveperioden.
Menighetsrådsleder Olaf Hunsdal har vært sentral i kontakten med denne gruppa, og
orienterer i saken.
Vurdering:
Utfra kirkevergens vurdering har denne ordningen fungert utmerket. Så fremt Kirkebakken
har vært ledig har denne gruppa holdt sine gudstjenester her. De har noe eget utstyr de bruker,

samt mattene som tilhører salen. De rydder godt opp etter seg, og har i så måte oppført seg
upåklagelig. Når salen har vært opptatt har kirkekontoret gitt melding om dette til Olaf som
har ivaretatt dialogen med eritreerne.
Hvis ordningen skal fortsette må de betale leie. Hvor stort leiebeløpet skal være må huseier ta
stilling til – jeg har for øvrig spilt inn behovet for en revisjon av utleiereglene. For
menighetsrelevante aktiviteter betales en symbolsk leie på kr 200,- pr gang. For andre lag og
foreninger betales pr time, med rabatt for langtidsleie. Den eritreiske kirkegruppa kan
vanskelig sies å være menighetsrelevant, all den tid det er Den norske kirke som eier og
drifter Kirkebakken, og de representerer et annet kirkesamfunn. Samtidig baseres ordningen
på at denne gruppa må vike når andre vi selv eller andre leietakere skal bruke salen. Vi må
derfor bruke litt tid på å finne en god løsning.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
14. juni 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
22/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10. juni. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Nordreisa kirke: veien videre ift universell utforming og tilgang til koret
Vedlegg:

-

Skisser av dagens organisering og forslag til ny løsning, samt beskrivelse av Flex Step

Innstilling til vedtak:
- Nordreisa menighetsråd søker bispedømmerådet om godkjenning av forslaget til
universell utforming av Nordreisa kirke
- Kirkevergen bes utarbeide et kostnadsoverslag, og starte arbeidet med finansiering av
tiltaket

Saksopplysninger:
Dette er som kjent en sak som rådet har arbeidet med lenge. Med det innovative konseptet fra
FlexStep med rullestolheis integrert i en trapp har det kommet ny dynamikk i saken.
Olaf Hunsdal har utarbeidet en skisse til løsning som inkluderer følgende:
- Universell utformet tilgang til koret med rullestolheis som er integrert i kor-trappa.
Når heisen ikke er i bruk ser dette ut som en trapp med et gelender som vil være en
lenge etterspurt hjelp til bevegelseshemmede.
- Det er i dag syv benker som står i lengderetningen fremst i kirka. Fire av disse vendes
og settes fremst, tverrstilt. En benk blir stående inn mot veggen, og en og en halv benk
fjernes fra kirka.
- Den ene døra til dåpssakristiet må lukkes, den nå lukkede døra tas i bruk. Dette vil
ikke påvirke det interiørmessige utseende inne i kirka.
Tiltakene vil gi oss et visuelt fint og symmetrisk kirkerom tilrettelagt for bevegelseshemmede,
både gående og rullestolbrukere. Samtidig vil vi få åpnet opp området foran koret slik at det er
mer fleksibelt ift konserter, familiegudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det at vi snur
de fremste langsgående benkene vil også avhjelpe følelsen av å sitte på utstilling som mange
rapporterer om ifm begravelser.
Forslaget innebærer tap av ca 15 sitteplasser. Erfaringsmessig er det tre-fire anledninger i året
kirka er helt full, ved disse anledningene kan disse sitteplassene erstattes av stoler.
Da finansiering vil være en utfordring kan en vurdere en trinnvis ombygging hvor en snur
benkene og setter opp gelender, men avventer montering av heis.

