

Storslett, 12. september 2016

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 20. september kl 09.00
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 23/16: Godkjenning av protokoll av 14. juni 2016
Sak 24/16: Referatsaker
- Ringemekanikk i Rotsund kapell
- Prosjekt kirketaket
- Sommerkonsertene
- Rehabilitering sakristitrappene
Sak 25/16: Budsjettforslag 2017 – innspill til kommunen
Sak 26/16: Møteplan 2017
Sak 27/16 Realisering av ringemekanikk Rotsund kapell
Menighetsrådssaker
Sak 28/16: Søkere soknepreststillingen
Sak 29/16: Søknad om å leie Nordreisa kirke ifm julekonserter
Sak 30/16: Tiltak Oksfjord og Straumfjord kapell



Protokoll 14. juni 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 14. juni 2016 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Roy Hansen, Oddbjørn Johansen, Tore
Elvestad og prost Hans Erik Schjøth.
Av vararepresentanter møtte: Marit Rundhaug og Randi Viken Nilsen
Følgende hadde meldt forfall: Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng og Øyvind
Evanger
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 17/16 – til sak 22/16. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved prosten

Protokollunderskrivere:

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

---------------------------------------Oddbjørn Johansen

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

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

Møteleder

Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 14. juni 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 17/16: Godkjenning av protokoll av 14. april 2016
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.
Sak 18/16 Referatsaker
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 19/16 Godkjenning av regnskapet for 2015
Administrativ endring til punkt 2.
- Investeringsregnskapet godkjennes med et resultat i balanse.
Innstillingen med administrativt tillegg – enstemmig vedtatt:
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 resultat i balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.
Sak 20/16 Årsmelding 2015 med kirkestatistikk
Vedtak - enstemmig:
- Årsmeldingen for 2015 godkjennes
Sak 21/16: Evaluering av eritreernes bruk av Kirkebakken til gudstjenester
Forslag fra Oddbjørn Johansen – som ble enstemmig vedtatt:
- Prøveordningen forlenges ut året.
Sak 22/16: Nordreisa kirke: veien videre ift universell utforming og tilgang til koret
Forslag til vedtak fra Roy Hansen – som ble enstemmig vedtatt:
- Benker nummerert 1-4 på tegninga erstattes med stoler
- Kirkevergen bes gå i dialog med Arne Sæther og utarbeide et nytt forslag til søknad
som forelegges menighetsrådet

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
20. september 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
25/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. september. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Budsjettforslag 2017 – innspill til kommunen

Innstilling til vedtak:
- Kirkevergen får fullmakt til å oppdatere beløpene med kvalitetssikrede tall, og
presentere disse for 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 drev med underskudd hvert år i perioden 2010 til 2014, men fikk et lite
overskudd for 2015. Akkumulert underskudd er etter regnskapsåret 2015 på ca kr 497 000.
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
17 547

Akkumulert
47 508
-18 871
-28 098
-410 550
-411 833
-514 493
-496 946

For 2015 inngår kr 100 000,- ekstra for å dekke husleie på Kirkebakken, samt økt tilskudd for
å dekke renter og avdrag på nytt lån. Justert for dette er økningen på ca 5 %.
For 2016 inngår 300 000 kr ekstra for årsvirkning husleie Kirkebakken. Reell økning er på
3%.
Oversikten viser at fellesrådets økonomiske ramme de siste fem årene har økt med mellom 36 %. Dette dekker knapt lønns- og prisstigningen i perioden, men gjelder for alle kommunale

virksomheter grunnet kommunens kronisk vanskelige økonomi. Signalene er de samme for
2017. Imidlertid kan vi be om egne bevilgninger for spesielt velbegrunnede nye tiltak.
Fellesrådet har hatt et kontinuerlig fokus på kostnadsreduksjoner i et langsiktig perspektiv.
Dette gir resultater, men arbeidet vil fortsette også i 2017. Det neste prosjektet vi skal gå i
gang med er investering i varmestyringssystem for kirkebyggene. Erfaring fra andre sokn
tilsier en reduksjon i strømkostnadene på minst 30 %.
På driftssida må kirkegårdsgjerdet ved Oksfjord kirkegård fornyes. Sannsynligvis må vi leie
inn arbeidskraft til dette, men i alle tilfelle må det settes av penger til materialer.
Budsjettforslaget for 2017 baseres på en videreføring av tilskuddet for 2016, med tillegg for
overnevnte tiltak.
Nordreisa kirkelige fellesråd
Ramme 2016
Endringer for 2017
Lønns- og pensjonskostnader (anslått beløp)
Renter og avdrag nytt lån ifm kirketakprosjektet
Varmestyresystem (engangskostnad)
Kirkegårdsgjerde Oksfjord (anslått beløp)
Ramme 2017

kr 4 001 000,kr
kr
kr
kr

120 000,160 000,70 000,50 000,-

kr 4 401 000,-

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
20. september 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
26/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. september. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Møteplan 2017

Innstilling til vedtak:
- Møteplan for Nordreisa menighetsråd 2017
o 31. januar
o 4. april
o 13. juni / 15. august – etter behov
o 3. oktober
o 21. november
Saksopplysninger:
Erfaringen med å fastsette en møteplan med datoer for et helt år er varierende. En kan
innvende at møter i menighetsrådet heller bør 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. På den annen side er det viktig for rådsmedlemmene å kunne planlegge
fravær fra egne jobber. Uansett har det vært gunstig å ha en fast møtedag og klokkeslett forutsigbarhet er positivt for alle parter.
En bør naturligvis tilstrebe å samle flere saker per møte. Budsjettmessig bør en holde seg
innenfor et maksimalt antall, det foreslås inntil seks møter pr år. For 2017 legges følgende
momenter til grunn ift plassering av møter i tid:
Januar:
- Budsjett 2017
- Arbeidsplan og fokus for menighetsrådet i 2017
April:
- Regnskap 2016
- Årsmelding og kirkestatistikk
Juni-august:
- Ett møte legges til denne perioden etter behov
Oktober:
- Budsjettinnspill til Nordreisa kommune

November:
- Gudstjenestelista og takkoffer for 2017
- Søknader om leie av kirke ifm konserter. Møtet har tidligere vært avholdt i desember,
flyttes frem slik at en rekker å behandle konsertsøknader ifm adventa.
Kirkevergen foreslår å holde fast ved fast ukedag og tidspunkt for møter, og fortsetter med
tirsdager kl 0900.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
20. september 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
27/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

12. september. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Realisering av ringemekanikk Rotsund kapell

Innstilling til vedtak:
- Nordreisa sokn beslutter installasjon av ringemekanikk i Rotsund kapell iht tilbud
1502 – unntatt fjernstyring - fra Olsen Nauen AS
- Tiltaket finansieres med øremerkede legatmidler og realiseres høsten 2017
Saksopplysninger:
Denne saken ble behandlet i menighetsrådssak 15/16 i april i år med følgende vedtak:
Vedtak (enstemmig)
1. Nordreisa sokn søker bispedømmerådet om godkjenning av ringeanlegg.
2. Når vedtaket foreligger arbeides det videre med finansiering.
Bispedømmerådet godkjente vår søknad den 12. august, uten innvendinger fra Riksantikvaren.
Når det gjelder finansiering har vi legatmidler på ca 131 000 kroner. Når vi tar ut fjernstyring
fra prosjektet er vi på ca 125 000 kroner. Da har vi ca 6000 kr til elektrikerkostnader – det er
godt mulig vi må planlegge med noen tusen ekstra, men så pass små beløp at det er
akseptabelt å ta over driftsbudsjettet.
Tilbudet fra Olsen Nauen AS gikk ut 18. august, men vi håper å få det forlenget med en
måned. Montering vil uansett ikke skje før neste høst når firmaet kommer på sin årlige NordNorge turné.
Vi hadde håpet å få dette prosjektet realisert allerede i år. Det nest beste vil være å få inngått
kontrakt i år basert på 2016-priser, selv om realiseringen ikke kan skje før neste år. På denne
måten unngår vi kostnadene knyttet til at prisstigningen sannsynligvis vil være høyere enn
rentenivået.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
20. september 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
28/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. september. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Søkere soknepreststillingen

Innstilling til vedtak:
- Menighetsrådet tar meldingen fra bispedømmerådet til orientering.
Saksopplysninger:
Bispedømmekontoret opplyser følgende om de utlyste soknepreststillingene i Nordreisa og
Kåfjord:
Det meldte seg de samme to søkerne til begge stillingene:
En svensk dame på 69 år og en serbisk/norsk mann på 49 år.
Men da ingen av søkerne hadde den utdannelsen som kreves for å bli ansatt i fast stilling blir
det ingen ansettelser i denne runden.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
20. september 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
29/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. september. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Søknader om å leie Nordreisa kirke ifm julekonserter

Innstilling til vedtak:
- Søknad fra Harald Bakkeby Moe om leie av Nordreisa kirke ifm konsert onsdag 7.
desember innvilges
- Søknad fra Vokal Nord om å leie Nordreisa kirke lørdag 10. desember innvilges
- Menighetsrådets leder gis fullmakt til å godkjenne de endelige konsertprogrammene
Saksopplysninger:
Vi har mottatt melding om to konserter og satt av tid i kirka for disse. Det er imidlertid
menighetsrådet som har myndighet til å beslutte utleie. Da det i år blir et langt opphold
mellom menighetsrådsmøtene fra 20. september til 6. desember kan det bli en utfordring ifm
behandling av disse. Kanskje bør vi vurdere å fremskynde desembermøtet med en uke eller
to?
Harald Bakkeby Moe vil også i år ha et samarbeid med Stjernekoret om en kirkekonsert i
desember. Repertoar og opplegg vil bli tilsvarende som i 2015. Vokal Nord har også samme
konsept i år som i fjor, men programmet er pr nå ikke klart for noen av disse. Vi håper å ha
foreløpig program klart til menighetsrådsmøtet.
Søknaden fra Moe/Stjernekoret ble i fjor enstemmig vedtatt, Vokal Nord mot to stemmer. På
bakgrunn av erfaringen fra i fjor og foreløpig program bes menighetsrådet behandle
søknadene nå på prinsipiell basis. Kirkevergen foreslår at menighetsrådets leder får fullmakt
til å godkjenne de endelige programmene.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
20. september 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
30/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. september. 2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Tiltak Oksfjord og Straumfjord kapell

Innstilling til vedtak:
- Menighetsrådet tar saken til orientering
Saksopplysninger:
Oksfjord kapellforening fortsetter sitt arbeid med å vedlikeholde og forskjønne
bedehuskapellet i Oksfjord. Neste prosjekt er innkjøp av nye stoler og fornyelse av koret med
inventar. Planer for dette legges frem på møtet.
Oksfjord og Straumfjord kapell er ikke listeført, og menighetsrådet er derfor suveren til å
godkjenne tiltak.

