


Møte i menighetsrådet

Til menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Tid: tirsdag 21. november kl 08.30
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 31/17: Godkjenning av protokoller av 3. og 17. oktober 2017
Sak 32/17: Referatsaker
- Protokoller fra lokale lønnsforhandlinger
- Innkomne brev
Sak 33/17: Orienteringssaker
- Nytt orgel til Rotsund – Peter Vang
- Ny lov om tros- og livssynssamfunn
- Bemanningssituasjonen
Sak 34/17: Stans i ringing/kiming – akuttiltak HMS
Menighetsrådssaker
Sak 35/17: Gudstjeneste- og offerliste 2018
Sak 36/17: Utleie av Nordreisa kirke 14.desember 2017
Sak 37/17: Videre utleie til det eritreiske kirkesamfunnet i Nordreisa





















Protokoll 3. oktober 2017

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 3. oktober 2017 kl 0830
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli-May Grønlund, Anne –Grethe Eng,
Roy Hansen, Tore Elvestad, Tor-Arne Isaksen og fung. sokneprest Hans Erik
Schjøth
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde forfall: Øyvind Evanger
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Gerd H Kristiansen
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 24 /17 – til sak 28 /17. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang, andakt og Fader vår

Protokollunderskrivere:

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

---------------------------------------Tore Elvestad

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 3. oktober 2017
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 24/17: Godkjenning av protokoll av 13. juni 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 25/17 Orienteringssaker
- Kirkevergen orienterte om følgende:
o Ny gravlund på Rovdas
- Soknepresten orienterte om følgende:
o Prostisamling i Lyngen i begynnelsen av september
o Mange vakanser i prostiet gir et behov for sterkere samordning av
prestetjenesten på tvers av soknene. Det er stram økonomi i bispedømmet, og
det er fremmet forslag om å ta ut stillingen som prostiprest. Også
kateketressursene er under diskusjon, og soknet bør nytte anledningen til å
kreve å få en kateketstilling på plass.
o Schjøth er innvilget permisjon i 6 mnd fra 22. oktober. Karl Johan Bjørge blir
fungerende prost i perioden. Det anbefales at Ragnar Aase blir fungerende
sokneprest de månedene han er her.
o Soknepreststillingen var utlyst for 5. gang med søknadsfrist primo september –
ingen søkere.
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 26/17 Budsjettrevisjon 2017
Vedtak – enstemmig:
- Budsjett for 2017 revideres i tråd med forslaget
- Husleieinntekt spesifiseres i egen linje
- Det utvikles et eget økonomireglement som til en viss grad delegerer myndighet til å
foreta budsjettmessige endringer innenfor det enkeltes ansvars rammer.
Sak 27/17 Budsjett 2018 – innspill til kommunen
Behandling: Fellesforslag fra et samlet menighetsråd:
Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:






Universell utforming – heis og fjerning av tverrbenker
Orgel i Rotsund
Økning i ordinær driftsramme;
Deflatorjustering
Nedskriving av underskudd
Digitalisering
Utstyr til kirkegårdsdrift
Ringemekanikk

Vedtak – enstemmig:

Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:
 Universell utforming – heis og fjerning av tverrbenker
 Orgel i Rotsund
 Økning i ordinær driftsramme;
Deflatorjustering
Nedskriving av underskudd
Digitalisering
Utstyr til kirkegårdsdrift
 Ringemekanikk

Sak 28/17 Møteplan 2018
Vedtak – enstemmig:
Møteplan 2018:
 30. januar
 17. april
 19. juni, evt 28. august
 2. oktober
 20. november
Sak 29/17 Valg av leder og nestleder
Behandling: Det ble fremmet to forslag til leder: Olaf Hunsdal og Eli-May Grønlund.
Det ble fremmet ett forslag til nestleder: Eli-May Grønlund. Valget ble gjort skriftlig.
Resultat:
- Seks stemmer for Olaf, en stemme for Eli-May. Olaf valgt.
- Seks stemmer for Eli-May, en blank. Eli-May valgt.
- Drøftingen tas til etterretning



Protokoll 17. oktober 2017

Sak 30/17 – Søknad om leie av Nordreisa kirke

Saksopplysninger:
Den kulturelle skolesekken/Kultur i Troms har søkt om å få leie Nordreisa kirke 30.
november til oppsetningen «Karens jul» for elever i videregående skole. Av tidshensyn ble
saken behandlet via e-post til alle medlemmer av menighetsrådet.
Behandling:
Olaf Hunsdal fremmet via sms forslag om å tillate utleie, og å delegere til kirkevergen å
fastsette utleiepris.
Protokollert vedtak: Fem stemmer for utleie, to stemmer imot.
Vedlegg: E-postkommunikasjon

Rett utskrift:

Behandlingsorgan:
Kirkelig Fellesråd

Møtedato:
21. november 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
34/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10.11.2017

Gerd H Kristiansen

Overskrift på saken:

Stans i ringing/kiming – akuttiltak HMS
Vedlegg:

Rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 25.10.06 og 12.12.16 (U.O)
Utdrag fra Forskrift om tiltaks- og grenseverdier m/Arbeidstilsynets kommentar
Utdrag fra Forskrift om utførelse av arbeid m/Arbeidstilsynets kommentar
Utdrag fra Arbeidsmiljøloven

Innstilling til vedtak:
Med bakgrunn i rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og i medhold av Aml § 3-1 pkt 2
bokstav c utstedes det
1. Umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet på Oksfjord/Straumfjord Gravlund
2. Umiddelbart forbud mot høytidskiming fra Nordreisa kirke
3. Varsel om stans i annen ringing og kiing ved håndholdt kolv fra Nordreisa kirke fra og med
1.1.18

Saksopplysninger
Bakgrunn
I rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste (NBHT) datert 25.10.06 og 12.12.16
redegjøres det for utførte støymålinger som viser lydnivåer som kan medføre umiddelbare
hørselsskader. Det vises i rapporten også til utførte hørselstester som dokumenterer
permanente skader på ansatte. Rapportene konkluderer med at sannsynligheten for at skadene
har oppstått som følge av klokkeringing er stor.
Som et midlertidig tiltak i Nordreisa etter NBHTs siste rapport er det etablert en forlenger i
form av tau som skal gi større avstand mellom kirketjener og klokke. Dette tiltaket gir
imidlertid ingen hjelp ved kiming, slutningsslag og sørgeslag, når kirketjener mekanisk slår
kolven mot klokken. Kiming innebærer i tillegg stor vibrasjon mot kirketjenerens kropp, og
foregår ved høytidene over en hel time.
Krav om tiltak
Arbeidsmiljølovens (Aml) § 4-1 lyder: «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt
forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan
innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (…). Videre heter det i Aml §

4-4 nr 1: «Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima,
lysforhold, støy, stråling o.l skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse,
miljø, sikkerhet og velferd.» Kirkevergen kan ikke se at disse forsvarlighetskravene oppfylles.
Aml § 3-1 pålegger arbeidsgiver å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at hensynet til
arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (jfr § 1-1) blir ivaretatt. De ansatte bruker per i dag
hørselvern, men i hht forskrift om utførelse av arbeid § 14-10 er dette ikke akseptert som en
permanent løsning.
Det ideelle permanente tiltaket for å ivareta HMS er installasjon av automatisk ringeanlegg.
Disse sikrer fysisk avstand til klokkene slik at krav til støynivå kan overholdes. Per i dag er
Rotsund kapell og Oksfjord bedehus utstyrt med ringeanlegg, og bruk av disse anleggene
anses ikke å ha negative helsekonsekvenser for de ansatte. Klokkene på Oksfjord gravlund og
i Nordreisa kirke er imidlertid ikke automatisert. Kiming og sørgeslag foregår altså manuelt
og med stor risiko for permanente skader.
Tiltakenes konsekvenser
Konsekvensene ved stans i kiming ved Oksfjord gravlund vurderes som moderate. Det antas
at kiming fra det automatiske anlegget ved Oksfjord bedehus vil høres opp til gravlunden, slik
at det seremonielle ivaretas. Den praktiske konsekvensen av tiltaket blir dermed redusert til et
behov for å ha begge kirketjenerne i Oksfjord under begravelsene derfra. Den lave graden av
konsekvens gjør det rimelig å iverksette umiddelbar stans i kiming ved Oksfjord gravlund.
Konsekvensen ved bortfall av høytidskiming fra Nordreisa kirke vurderes også som relativt
liten. Samtidig er dette den mest risikofylte aktiviteten, i det kimingen foregår over lang tid.
Stans i høytidskimingen iverksettes derfor umiddelbart.
Konsekvensene ved stans i annen kiming fra Nordreisa kirke er betydelig større. Et bortfall av
slutningsslag ved alminnelige gudstjenester og ved brylluper, samt bortfall av sørgeslag ved
begravelser vil være en merkbar negativ endring. At tiltaket har negative konsekvenser gir
likevel ikke noen åpning for å unnlate å følge opp Arbeidsmiljølovens krav om å sikre ansatte
fullt forsvarlige arbeidsforhold.
Risikoen ved fortsatt kiming er av en art som kunne forsvare en umiddelbar stans også fra
Nordreisa kirke. Med bakgrunn i de betydelige negative konsekvensene innføres det generelle
kimeforbudet først fra 1.1.18, slik at det gis noe tid til å finne alternative løsninger.

Behandlingsorgan:
Nordreisa Menighetsråd

Møtedato:
21. november 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
35/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

07.11.17

Gerd H. Kristiansen

Overskrift på saken:

Gudstjeneste- og offerliste 2018
Innstilling til vedtak:
Gudstjeneste- og offerliste 2018 vedtas. Kirkevergen gis fullmakt til å gjøre mindre
tilpasninger i offerlista etter behov og etter vedtatte hovedlinjer.
Saksopplysninger
Menighetsrådets beslutningsmyndighet over gudstjenestelista er begrenset. Det ligger til
biskopen å bestemme hvor mange gudstjenester som minimum skal holdes på det enkelte
gudstjenestested, mens samordningsansvaret er lagt til sokneprest og prost. Valg av type
gudstjeneste (familiegudstjeneste/høymesse) er det likevel menighetsrådet som avgjør.
Under ordinære omstendigheter er rammene for det gudstjenestelige livet relativt kjent. For
2018 er personelltilgangen på prestesida både i Nordreisa sokn og i Nord-Troms prosti svært
usikker. Det betyr at vår mulighet til å gjennomføre gudstjenester i henhold til planen er
avhengig av at det skaffes til veie tilstrekkelig med vikarer både i vårt sokn og i prostiet.
For å kunne sette opp forslag til offerformål trenger menighetsrådet å ha ei gudstjenesteliste
som utgangspunkt. Vedlagte liste er oversendt fungerende prost, men vil være gjenstand for
samordning med øvrige sokn i prostiet. Det er derfor grunn til å tro at det vil bli endringer
utover i 2018.
Det legges opp til ofringer på alle gudstjenestene, med en brorpart til eksterne formål. Blant
de interne formålene er det lagt inn ofringer til utvidelse av parkeringsarealet tilknyttet
Oksfjord Gravlund. De eksterne formålene er søkt fordelt mellom områdene indre- og
ytremisjon samt nasjonal og internasjonal diakoni.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
21. november 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
36/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10.11.17

Gerd H Kristiansen

Overskrift på saken:

Utleie av Nordreisa Kirke 14. desember 2017
Vedlegg:

Søknad om leie, repertoar

Innstilling til vedtak:
Kultnett innvilges leie av Nordreisa kirke til konsert 14. desember. Leieprisen settes til kr
2500,- eller til 15 % av billettinntektene dersom dette utgjør mer enn kr 2500,-.

Saksopplysninger
Søknad om leie av Nordreisa Kirke til konsert er mottatt 31. oktober, med ettersending av
repertoar. I tråd med regler for utleie legges saken fram for menighetsrådet for avgjørelse.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
21. november 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
37/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

10.11.17

Gerd H Kristiansen

Overskrift på saken:

Videre utleie til det eritreiske kirkesamfunnet i Nordreisa
Vedlegg:

Leieavtale for 2017

Innstilling til vedtak:
Leieavtalen med det eritreiske kirkesamfunnet videreføres i samme omfang og til samme pris
som i 2017.

Saksopplysninger
Menighetsrådet vedtok i sak 5/17 betingelsene for utleie av Kirkebakken til den eritreiskortodokse menigheten i Nordreisa. Vedtaket var ikke tidsavgrenset, men den inngåtte
leiekontrakten gjelder kun for 2017. Før ny avtale inngås er det derfor rimelig at
menighetsrådet gjør en ny drøfting av utleieforholdet.
Kirkevergen kjenner ikke til forhold som tilsier at avtalen ikke bør fornyes. Med forbehold
om at slike forhold kan finnes innstilles det derfor på en videreføring av avtalen med samme
betingelser som i inneværende år.

