

Storslett, 18. april 2017

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: mandag 24. april kl 10.00
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Menighetsrådssaker
Sak 14/17: Godkjenning av protokoll av 3. april 2017
Sak 15/17: Uttalelse ifm ansettelse av sokneprest
Fellesrådssaker
Sak 16/17: Godkjenning av regnskapet for 2016



Protokoll 3. april 2017

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 3. april 2017 kl 0830
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli-May Grønlund, Roy Hansen, Anne
Grethe Eng og Tor-Arne Isaksen
Av vararepresentanter møtte: Olaug Bergseth
Følgende hadde forfall: Øyvind Evanger, 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 9/17 – til sak 13/17. Tilleggssaker:

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Tor-Arne Isaksen

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

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

------------------------------------Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 3. april 2017
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 10/17: Godkjenning av protokoll av 31. januar 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 11/17 Referatsaker
- Kirkevergen orienterte om følgende:
o Innkjøp av stoler til Oksfjord og Straumfjord kapell
o Status oppvarmingsprosjekt Nordreisa kirke
o Foreløpige tall, regnskap 2016
- I Schjøth sitt fravær opplyste Olaf Hunsdal om at det var en søker på
soknepreststillingen
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.

Sak 12/17 Tilsetting av ny kirkeverge
Møtet lukkes under behandlingen av personalsaken
Kirkevegen opplyste om at en søknad var trukket.
Vedtak – enstemmig:
Unntatt offentlighet

Sak 13/17 Endring av menighetsrådet etter utmelding
Vedtak – enstemmig:
- Tor-Arne Isaksen trer inn som fast medlem i menighetsrådet og overtar alle verv som
Oddbjørn Johansen hadde.
- De øvrige varamedlemmene på felleslista rykker opp tilsvarende

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
24. april 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
15/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

18.04.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Uttalelse ifm ansettelse av sokneprest
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd utformer selv sin uttalelse i saken

Ansettelse av prester gjøres av bispedømmerådet, og forberedes av innstillingsrådet som består av
personalrådgiver ved bispedømmerådet, prosten i det aktuelle prostiet samt søkerens fagforening.
Menighetsrådet har uttalelsesrett, men er altså bare rådgivende instans.
Onsdag 19. april blir det gjennomført intervju i Tromsø. Menighetsrådsleder deltar fra soknet, sammen
med prosten som uansett er med på ansettelsesprosessen. De redegjør for sin sitt inntrykk og gir rådet
sin anbefaling.
Søknader og CV’er legges frem i møtet.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
24. april 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
16/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

18. 04.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av årsregnskapet for 2016
Vedlegg:

-

Årsregnskap 2016 – Nordreisa kirkelig fellesråd

Innstilling til vedtak:
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på driften på
kroner 215 509,04. Overskuddet disponeres til nedbetaling av tidligere års merforbruk.
Akkumulert underskudd pr 31.12.2016 er dermed kr 284 280,21.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
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 2016 på kr: 4 051 417 - (mot kr 3 651 417,- året før)
Verdien av kommunal tjenesteytingsavtale var i 2016 på kroner 212 406 kr.

