DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn
Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Møte i menighetsrådet
Tid: torsdag 14. juni kl 10:15
Sted: Menighetskontoret Strandveien 50 H, Skjervøy
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Sak 14/18: Godkjenning av investeringsbudsjett 2018
Sak 15/18: Driftsrapport pr juni 2018
Sak 16/18: Søknad om symbolsk flytting av grav
Sak 17/18: Altertavle Arnøy kirke – behandling av biskopens svar
Sak 18/18: Arnøy kirke: initiativ til puter på benkene
Sak 19/18: Orienteringssaker:
 Soknepresten orienterer
o Prestebemanningen i prostiet
o Ressursutvalg II – endring av prostigrenser
 Kirkevergen orienterer
o Status bemanning

Menighetsrådssak
Sak 20/18: Planlegging av menighetens årsmøte

SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 10. april 2018

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 10. april 2018 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Birgit Paulsen, Jan Larsen og
sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Kristin Dalheim, Bodil Henriksen (permisjon før sak 9
og 11)
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Eva Johanne Albrigtsen, Øyvind Isaksen,
Peder André Amundsen, og Frode Langstrand
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen – godkjent
Sakslista – godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 1/18 – til sak 9/18.
Tilleggssaker: Ny f-sak 10/18 Altertavle Arnøy kirke
Ny m-sak 11/18 Utleie av kirka
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Kristin Dalheim

---------------------------------------Birgit Paulsen

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 10. april 2018
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 1/18: Valg av leder og nestleder
Valg av leder – forslag fra Kristin Dalheim på Helge Andersen
- Helge Andersen enstemmig valgt som leder
Valg av nestleder – forslag fra Helge Andersen på Birgit Paulsen
- Birgit Paulsen enstemmig valgt som nestleder
Sak 2/18: Godkjenning av protokoll av 14. desember 2017
Ad sak 39/17 – Høring om ny kirkelov
- Kirkevergen sender kopi av høringssvaret til fellesrådets medlemmer
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 3/18: Godkjenning av regnskap 2017
Vedtak (enstemmig):
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et merforbruk på drifta på kroner 1 172 409,Etter bruk av disposisjonsfond er det regnskapsmessige merforbruket på kr 534 188,2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.
Sak 4/18: Godkjenning av årsmelding 2017
Vedtak (enstemmig):
- Årsmelding for 2017 godkjennes
Sak 5/18: Justering av satser for avgifter og brukerbetaling
Skjervøy kirkelige fellesråd vedtar følgende satser (enstemmig):
1. Avgift for utenomsokns begravelser:
a. Kr 2000,- for urnenedsetting på eksisterende graver
b. Kr 5000,- for kistebegravelser og urnenedsetting i ny grav
2. Avgift for vielser der ingen av brudefolkene tilhører soknet:
a. Kr 2000,- (uendret)
3. Kompensasjon for utgifter knyttet til lån av kirker til religiøs virksomhet:
a. Kr 750 pr gang
4. Leie av kirker ifm konserter:
a. 15 % av brutto billettinntekter
Skjervøy kirkelige fellesråd ber kommunestyret fastsette følgende festeavgift:
5. Festeavgift for reservert gravplass knyttet til ny grav
a. Kr 100 pr år, faktureres som hovedregel for fem år av gangen
Sak 6/18: Justering av satser for møtegodtgjøring
Vedtak (enstemmig):
1. Godtgjøringer:
- Fast godtgjøring til leder pr år:
12 000,- Møter i alle utvalg:
500,2. Tapt arbeid ved møter og kurs.
- Selvstendige og fiskere blad B kr.
1 200,- Arbeidstakere gis tapt arbeid ved dokumentasjon fra arbeidsgiver, oppad
begrenset til kr 1600,- pr dag.
3. Ved flere møter samme dag, gis bare én møtegodtgjørelse
Sak 7/18: Vurdering av bemanningsplan – Skjervøy kirkelige fellesråd
Vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd erkjenner at den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i ikke
kan løses med reduksjon i driftskostnader og økt bevilling alene – fellesrådet må også
redusere personalkostnadene betydelig. Følgende tiltak iverksettes umiddelbart:
- Renholdsstillingen er midlertidig redusert fra 20 % stilling til 10 % iht
bemanningsplanen. Denne forblir på 10 %.
- Fellesrådet har nå en sykemelding som tilsvarer 50 % stilling innen sekretær og
trosopplæring – denne holdes vakant inntil videre.
- Fellesrådet ser mulighet for å redusere bemanningen innen kirketjener/renhold med
totalt 0,2 årsverk, hvorav 0,1 årsverk allerede er gjennomført.
- Fellesrådet anser kirkevergestillingen som kritisk for fellesrådet og den berøres derfor
ikke av nedbemanningen.
- Kirkevergen får myndighet til å iverksette nedbemanningen.
Sak 8/18: Orienteringssaker:
Vedtak: Sakene tas til orientering
 Soknepresten orienterer
o Prestebemanningen i prostiet
 Kirkevergen orienterer
o Nytt sikringsskap og varmestyring Arnøy kirke installert
o Varmestyring Skjervøy kirke installert
o Status Strandveien 50
 Behov døråpner mellomdør?
o Tidspunkt konfirmasjon – forespørsel om lørdag
 Vurdert og besluttet til søndag tidligere i menighetsrådet
Sak 10/18: Altertavle Arnøy kirke
Vedtak:
 Vedtakene fra f-sak 7/11 og f-sak 7/16 følges opp. Altertavleprosjektet realiseres
innen rammen av bundet fond til formålet.
 Alterringen deles ikke opp
 Altertavla med maleri prioriteres - maling av koret forutsetter finansiering
 Prosjektet søkes derfor godkjent i to trinn, først tavle, deretter arbeidet i koret
Menighetsrådssaker:
Sak 9/18: Gudstjenesteliste resten av året – med takkofferliste
En endring på gudstjenestelista:
 Søndagene 9. og 23. september byttes om slik at det blir gudstjeneste i Årviksand
9. og i Arnøy kirke 23. september
Vedtak:
- Med endringen, forslaget til gudstjenesteliste for 2018 godkjent
- Forslag til takkofferliste for 2018 godkjent
Sak 11/18: Utleie av kirka til rumensk ortodoks påskegudstjeneste
Bakgrunn for tilleggssaken:

Rumenerne søkte om leie av kirka 7-8 april i god tid før påske. Da vi ikke hadde møte i
menighetsrådet innen påske ble utleie innvilget etter at menighetsrådet var forespurt – og
flertallet gav sin aksept – skriftlig.
Vedtak:
-

Slik saksbehandling skal ikke gjentas, utleie skal behandles av menighetsrådet i
møte
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Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

1. juni 18

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Vedlegg:
 Driftsbudsjett 2018
 Økonomiplan 2018-2021

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Fremlagt driftsbudsjett for 2018 godkjennes
- Økonomiplan for 2019-2021
Saksopplysninger:
Det er sent å godkjenne inneværende års budsjett først i juni. Imidlertid er det først nå det er
mulig å legge frem et budsjett i balanse. Tiltakene fra aprilmøtet med økte egenandeler (sak
5/18) og redusert møtegodtgjøring (6/18) og ikke minst reduksjon i bemanningen (7/18) har
vært viktige i så måte. Bemanningsreduksjonen vil være effektuert fra og med 1. september i
år.
Prosessen opp mot kommunen for å få økt tilskuddet med kr 500 000,- har vi også vært helt
avhengig av. Når dette skrives er ikke utfallet avgjort, men utfra signaler fra politikerne er vi
optimistiske på at positivt vedtak vil foreligge til møtedato. Dette avgjøres i
kommunestyremøtet 13. juni.
Drøfting:
Budsjettet tar utgangspunkt i fjorårets regnskap, samt en grundig gjennomgang av inntekts- og
utgiftssiden. Det budsjetteres med balanse og ikke med overskudd, så det er små marginer ift
utforutsette kostnader som kan dukke opp.
Vi har i vinter montert varmestyring i begge kirkene og forventer en reduksjon i
strømforbruket. Bare erfaring vil vise hvor mye det vil utgjøre. En økning i strømprisene kan
naturligvis også gi betydelige utslag andre veien.
Klippesesongen er like om hjørnet. Tidligere har vi pådratt oss betydelige
reparasjonskostnader knyttet til maskinene.
På inntektssiden er det første og fremst sykelønnsrefusjon som er usikker. Vi budsjetter med
60 000,- pr nå har vi mottatt ca halvparten.

Driftsbudsjett Skjervøy Menighetsråd
Budsjett 2018

2017

2016

-6 000,00

-6 000,00

-4 000,00

-10 000,00

-2 400,00

16200 - Diverse inntekter

-5 000,00

-59 796,00

-20 323,00

16300 - Husleie

-3 000,00

-2 310,00

-1 790,00

16301 - Festeavgift

-4 000,00

-4 500,00

-4 000,00

-28 000,00

-75 006,00

-30 113,00

-60 000,00

-191 084,00

-821 317,00

17290 - Mva - generell kompensasjon

-180 000,00

-191 144,00

-6 163,00

17700 - Refusjon fra andre

-198 000,00

-171 872,00

-171 166,00

Salgsinntekter
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostra OK)
16100 - Egenandeler

Sum Salgsinntekter
Overføringer med krav om motytelse
17100 - Sykelønnsrefusjon

17800 - Adm-kostnad trosopplæring

-20 000,00

17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale (Kostra OK)

-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00

-473 000,00

-569 100,00

-1 207 543,00

-277 000,00

-256 000,00

-3 110 000,00

-2 500 000,00

-2 600 000,00

-97 000,00

-88 857,00

-97 759,00

-3 484 000,00

-2 844 857,00

-2 697 759,00

-6 000,00

-9 411,00

-13 735,00

-6 000,00

-9 411,00

-13 735,00

Sum Overføringer med krav om motytelse

-193 898,00

Overføringer uten krav om motytelse
18000 - Tilskudd fra bispedømmerådet
18300 - Rammeoverføring fra kommunen (Kostra OK)
18600 - Offergaver (Kostra OK)
Sum Overføringer uten krav om motytelse
Finansinntekter
19000 - Renteinntekter
Sum Finansinntekter
Finansieringstransaksjoner
19400 - Bruk av disposisjonsfond

-638 221,00

19500 - Bruk av bundne fond

-481,00

-15 864,00

-536 482,00

-420 491,00

-411 000,00

-935 986,00

-410 889,00

-411 000,00

-2 111 170,00

-847 244,00

-4 402 000,00

-5 609 544,00

-4 796 394,00

19800 - Uinndekket del av neg.netto dr
19900 - Motpost avskrivninger
Sum Finansieringstransaksjoner
INNTEKTER

Budsjett 2018

2017

2016

2 184 695,00

2 421 985,00

89 168,00

93 339,00

Lønn
10100 - Fastlønn

2 200 000,00

10101 - Refusjonsberettiget lønn
10102 - Lønn renhold

26 000,00

45 040,00

69 876,00

10103 - LØR/SØN-TILLEGG

15 000,00

46 752,00

52 034,00

10104 - Helge- og høytidstillegg

40 000,00

2 409,00

5 000,00

34 859,00

162 057,00

15 000,00

30 804,00

28 681,00

6 000,00

7 000,00

25 000,00

39 050,00

27 300,00

2 332 000,00

2 479 776,00

2 855 271,00

15 000,00

28 883,00

14 617,00

15 000,00

28 883,00

14 617,00

2 347 000,00

2 508 659,00

2 869 888,00

343 000,00

400 917,00

244 773,00

12 000,00

12 072,00

23 413,00

355 000,00

412 989,00

268 186,00

11000 - 11599

152 000,00

227 814,00

355 229,00

11700 - 12999

668 000,00

837 697,00

610 940,00

820 000,00

1 065 510,00

966 169,00

13800 - Interne overføringer

20 000,00

20 000,00

13900 - Tjenesteytingsavtalen

15 000,00

15 000,00

15 000,00

180 000,00

409 862,00

3 655,00

10200 - Lønn vikarer
10201 - Lønn ferievikarer
10203 - Lønn enkeltoppdrag
10800 - Møtegodtgjørelse
10100 - 10899
11600 - Skyss og kost
11600 - 11699
Sum Lønn
Sosiale Utgifter
10900 - Pensjon
10902 - GRUPPELIV/ULYKKE
Sum Sosiale Utgifter
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.
Overføringer

14290 - Mva - generell kompensasjon
14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)

60 000,00

14700 - Utbetaling offergaver (utgår Kostra)
Sum Overføringer

177 328,00
56 757,00

60 301,00

275 000,00

501 619,00

256 284,00

16 000,00

16 141,00

Finansutgifter
15000 - Renter lån
15002 - Forsinkelsesrente
15100 - Avdrag lån
15200 - Egenkapitaltilskudd KLP
15500 - Avsetninger til bundne fond
15900 - Avskrivninger
Sum Finansutgifter
UTGIFTER

2 858,00
160 000,00

119 444,00

15 000,00

18 260,00

18 175,00

3 000,00

28 078,00

6 803,00

411 000,00

935 986,00

410 889,00

605 000,00

1 120 767,00

435 867,00

4 402 000,00

5 609 544,00

4 796 395,00

Økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter
17100 - Sykelønnsrefusjon

-60 000

-60 000

-60 000

-60 000

17290 - Mva - generell kompensasjon

-180 000

-180 000

-180 000

-180 000

17700 - Refusjon fra andre

-198 000

-198 000

-198 000

-198 000

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

-458 000

-458 000

-458 000

-458 000

Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter

-28 000

-28 000

-28 000

-28 000

Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

17800 - Adm-kostnad trosopplæring
Overføringer / Refusjoner

Statlige tilskudd
Rammeoverføring / Tilskudd fra egen kommune
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler
Sum Driftsinntekter

-277 000

-284 000

-291 000

-298 000

-3 110 000

-3 185 000

-3 265 000

-3 350 000

-97 000

-97 000

-97 000

-97 000

-3 985 000

-4 067 000

-4 154 000

-4 246 000

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter

2 687 000

2 715 000

2 780 000

2 850 000

Kjøp av varer og tjenester

835 000

856 000

877 000

898 000

Overføringer / Refusjoner

20 000

20 000

20 000

20 000

Kalk. utg. ved komm. tj. ytingsavtale

15 000

15 000

15 000

15 000

240 000

240 000

240 000

240 000

Sum Driftsutgifter

3 797 000

3 846 000

3 932 000

4 023 000

Brutto driftsresultat

-188 000

-221 000

-222 000

-223 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Tilskudd og gaver

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter og låneomkostn.

16 000

16 000

16 000

16 000

160 000

160 000

160 000

160 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Netto finansinntekter/-utgifter

185 000

185 000

185 000

185 000

Avskrivinger

411 000

411 000

411 000

411 000

Motpost avskrivninger

-411 000

-411 000

-411 000

-411 000

-3 000

-36 000

-37 000

-38 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Avdrag på lån
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.

Netto Driftsresultat
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven
Bruk av avsetninger
Avsatt til bundne fond
Avsetninger
Merforbruk / Mindreforbruk

3 000

3 000

3 000

3 000

-33 000

-34 000

-35 000
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Arkivnr:

Saksbehandler:

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

1. juni 18

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av investeringsbudsjett 2018
Vedlegg:
 Investeringsbudsjett 2018

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Vedlagt investeringsbudsjett for 2018 godkjennes
Saksopplysninger:
Investeringsbudsjettet består for det aller meste av ombyggingen av kontordelen av
Strandveien 50 som allerede er gjennomført. Dermed er tallene i stor grad presise.
Som kjent har vi ikke finansiering for ombygging av menighetssalen iht tilbudet fra
entreprenør. Vi har imidlertid en ambisjon om å gjøre så mye som mulig med bruk av egen
stab og tilgjengelige midler. Vi har støpt igjen avløpsgrøfta og er ferdig med å rive. Til høsten
ønsker vi å begynne byggingen, men må komme tilbake med en plan og budsjettrevidering
etter hvert. Hvis vi inngår et tett samarbeid med kommunen vil det være begrenset med
kapasitet til slik ombygging, så det er et forbehold vi må ta.
Det planlegges ikke nye låneopptak uten finansiering av avdrag, så all investering finansieres
med eksisterende lånemidler.
Budskjettskjema - Vedlegg 1B Skjervøy Menighetsråd
2017 Budsjett 2018
1201 - Fellesutgifter

880,00

1952 - Eiendomsavgifter

60 278,00

1953 - Gebyr, offentlige saksbehandling

10 287,00

1954 - Renovasjon investering

10 000,00

2000 - Inventar og utstyr - investering
2200 - Kjøp av maskiner
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg / ombygg
2700 - Utgående mva (høy sats)
2850 - Kjøp av eksisterende bygg
Investeringer i anleggsmidler
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av driftsmidler / Fast eiend.
Refusjoner
Ekstern Finansiering
Udekket / Udisponert=0

20 000,00
300 000,00
19 909,00

100 000,00

471 550,00

1 700 000,00

118 506,00

20 000,00

2 000 000,00
2 981 411,00

1 850 000,00

2 981 411,00

1 850 000,00

-907 693,00

-1 410 000,00

-1 855 000,00
-218 718,00

-440 000,00

-2 981 411,00

-1 850 000,00

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
14. juni 2018

Sak nr:
15/18

Arkivnr:

Saksbehandler:

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

1. juni 18

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Økonomirapport pr juni 2018
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Økonomirapporten tas til orientering
Saksopplysninger:
For at fellesrådet skal kunne følge opp soknets økonomi er jevnlige økonomirapporter et godt
verktøy. Rapporten viser regnskapstall inneværende år frem til nå som sammenlignes med
budsjett samt regnskapstall fra forrige år. Kolonnen til høyre viser i prosent hva sum hittil i år
utgjør ifm budsjettert, og gir en god pekepinn på ståa.
Driftsregnskap Skjervøy Menighetsråd
Juni 2018

2017

Budsjett 2018

Salgsinntekter
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostra OK)

-6 000,00

-6 000,00

16100 - Egenandeler

-5 430,00

-2 400,00

-10 000,00

16200 - Diverse inntekter

-5 988,00

-59 796,00

-5 000,00

16300 - Husleie

-600,00

-2 310,00

-3 000,00

16301 - Festeavgift

-500,00

-4 500,00

-4 000,00

-12 518,00

-75 006,00

-28 000,00

17100 - Sykelønnsrefusjon

-29 555,00

-191 084,00

-60 000,00

17290 - Mva - generell kompensasjon

-71 096,00

-191 144,00

-180 000,00

17700 - Refusjon fra andre

-10 554,00

-171 872,00

-198 000,00

Sum Salgsinntekter

0%
54 %
120 %
20 %
13 %
45 %

Overføringer med krav om motytelse

17800 - Adm-kostnad trosopplæring

-20 000,00

17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale (Kostra OK)
Sum Overføringer med krav om motytelse

-111 204,00

-15 000,00

-15 000,00

-569 100,00

-473 000,00

49 %
39 %
5%
0%
0%
24 %

Overføringer uten krav om motytelse
18000 - Tilskudd fra bispedømmerådet
18300 - Rammeoverføring fra kommunen (Kostra OK)
18600 - Offergaver (Kostra OK)
Sum Overføringer uten krav om motytelse

-146 000,00

-256 000,00

-277 000,00

-2 610 000,00

-2 500 000,00

-3 110 000,00

-44 406,00

-88 857,00

-97 000,00

-2 800 406,00

-2 844 857,00

-3 484 000,00

-1 883,00

-9 411,00

-6 000,00

-1 883,00

-9 411,00

-6 000,00

-638 221,00

0,00

-481,00

0,00

53 %
84 %
46 %
80 %

Finansinntekter
19000 - Renteinntekter
Sum Finansinntekter

31 %

Finansieringstransaksjoner
19400 - Bruk av disposisjonsfond
19500 - Bruk av bundne fond
19800 - Uinndekket del av neg.netto dr

-536 482,00

0,00

19900 - Motpost avskrivninger

-935 986,00

-411 000,00

Sum Finansieringstransaksjoner
INNTEKTER

-2 949 012,00

-2 111 170,00

-411 000,00

-5 609 544,00

-4 402 000,00

0%
0%
67 %

Lønn
10100 - Fastlønn

934 190,00

10101 - Refusjonsberettiget lønn
10102 - Lønn renhold
10103 - LØR/SØN-TILLEGG
10104 - Helge- og høytidstillegg
10200 - Lønn vikarer

2 184 695,00

2 200 000,00

42 %
64 %
43 %
52 %
19 %
0%
100 %
22 %
42 %
40 %
40 %
42 %

89 168,00
16 630,00

45 040,00

26 000,00

6 389,00

46 752,00

15 000,00

20 979,00

2 409,00

40 000,00

931,00

34 859,00

5 000,00

30 804,00

15 000,00

10201 - Lønn ferievikarer
10203 - Lønn enkeltoppdrag

6 000,00

7 000,00

6 000,00

10800 - Møtegodtgjørelse

5 500,00

39 050,00

25 000,00

990 618,00

2 479 776,00

2 332 000,00

5 927,00

28 883,00

15 000,00

5 927,00

28 883,00

15 000,00

996 546,00

2 508 659,00

2 347 000,00

400 917,00

343 000,00

10100 - 10899
11600 - Skyss og kost
11600 - 11699
Sum Lønn
Sosiale Utgifter
10900 - Pensjon
10902 - GRUPPELIV/ULYKKE

12 081,00

12 072,00

12 000,00

12 081,00

412 989,00

355 000,00

11000 - 11599

38 234,00

227 814,00

152 000,00

11700 - 12999

362 686,00

837 697,00

668 000,00

400 920,00

1 065 510,00

820 000,00

20 000,00

20 000,00

Sum Sosiale Utgifter

0%
101 %
3%

Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

25 %
54 %
49 %

Overføringer
13800 - Interne overføringer
13900 - Tjenesteytingsavtalen
14290 - Mva - generell kompensasjon

71 096,00

14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)

21 734,00

14700 - Utbetaling offergaver (utgår Kostra)
Sum Overføringer

60 000,00

0%
0%
39 %
36 %

501 619,00

275 000,00

34 %

16 141,00

16 000,00

0%

15 000,00

15 000,00

409 862,00

180 000,00

56 757,00
92 829,00

Finansutgifter
15000 - Renter lån

2 858,00

0

119 444,00

160 000,00

15200 - Egenkapitaltilskudd KLP

18 260,00

15 000,00

15500 - Avsetninger til bundne fond

28 078,00

3 000,00

935 986,00

411 000,00

15002 - Forsinkelsesrente
15100 - Avdrag lån

15900 - Avskrivninger
Sum Finansutgifter
UTGIFTER
RESULTAT

1 502 376,00
-1 446 636,00

0%
0%
0%
0%

1 120 767,00

605 000,00

0%

5 609 544,00

4 402 000,00

34 %
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Søknad om symbolsk flytting av grav
Vedlegg: Søknad om symbolsk flytting

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Søknaden om symbolsk flytting av graven til Jørgen Nordnes innvilges iht søknad
- Fellesrådet forutsetter at nytt gravminne festes på eller foran eksisterende
gravstein, slik at det ikke blir til hinder for klipping.
Saksopplysninger:
Soknet har mottatt en henvendelse om symbolsk flytting av en grav til Skjervøy kirkegård.
Dette reguleres av gravferdsforskriftns § 21, annet ledd.
§ 21 nytt annet ledd
Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en
eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da
fjernes fra det opprinnelige gravminnet.
I forbindelse med lovarbeidet kommenterer departementet:
(…) Etter endringen i gravferdsloven i 2001 har fellesrådene myndighet til å avgjøre
søknader om fysisk flytting, og det er vår vurdering at det bør være opp til det enkelte
fellesråd å avgjøre om og i hvilken utstrekning man vil åpne for at gravminner kan
påføres navn på personer som ikke er gravlagt i graven. Det er i tilfelle et vilkår at
graven det skal flyttes til, er en eksisterende grav. Det kan således ikke opprettes nye,
"tomme" graver. Videre må navnet straks fjernes fra den opprinnelige graven. Det
følger av gravferdsloven at både den som har rådigheten over den opprinnelige og den
nye graven må samtykke i flytting av navn eller gravminne.
Drøfting:
Det har blitt mer vanlig med symbolsk flytting i Norge, og siden 2001 har fellesrådet hatt
myndighet til å godkjenne dette. Selv om vi er lite kjent med praksisen i Skjervøy virker
saken å være grei. Loven krever skriftlig aksept fra den som råder over graven. På gamle
graver kan det være utfordrende å avklare ansvarlig for graven, men i dette tilfellet er det bare
ett gjenlevende barn av de gravlagte. Hun er dermed automatisk ansvarlig for graven. Vi har
både muntlig og skriftlig samtykke fra henne.
Vi stiller også som forutsetning at påføring av nytt navn på gravminnet ikke medfører et nytt
gravminne som vanskeliggjør vedlikehold.
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Altertavle Arnøy kirke – behandling av biskopens svar
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. For å fullfinansiere prosjektet bør vi basere oss på kronerulling.
2. Rammen rundt alterbilde lages av trehvit limtrefuru med dimensjoner iht vedlagte
skisse.
3. Fargen på trekanten endres fra rød til samme gulfarge som strålene.
4. Rådet står fast på foreslåtte nattverdbilde som motiv – i farger.
Saksopplysninger:
Biskopen har svart forbilledlig raskt på vår søknad. Det pekes i hovedsak på fire forhold:
1. De økonomiske rammene fryktes å være for små til å realisere et så pass stort prosjekt
til tilstrekkelig god kvalitet.
2. Hvilke dimensjoner og hvilket materiale rammen skal lages av.
3. Treenighetssymbolet, en rød trekant gir assosiasjoner til et trafikkskilt som biskopen
«finner svært uheldig» og ber om at blir endret på.
4. Biskopen godkjenner i og for seg motivet og utførelsen vi har valgt. Imidlertid peker
han på at nattverden er et velbrukt motiv for et alterbilde, og oppfordrer oss til å ta en
ny diskusjon om motiv og kanskje finne et mer stedegent motiv.
Drøfting:
For å ta det som angår selve motivet og forslaget først: trafikkskiltassosiasjonen kjenner vi oss
igjen i, og det er uheldig. Vi er svært positive til symbolbruken og utførelsen av rammen rundt
alterbildet, så dette kan løses ved å endre fargebruken. Ved å gi trekanten samme farge som
strålene elimineres problemet uten at vi taper symbolsk eller kunstnerisk verdi.
Maleriet skal selvsagt være i farger. Kunstneren forespørres om å levere en fargelagt skisse.
Når biskopen spør om utformingen av rammen rundt alterbildet skyldes nok det at det ikke
var detaljert beskrevet i vår søknad. Selve ideen er at rammen skal gjenspeile limtredragerne
som bærer selve kirkebygget. Dragerne er – som kirka for øvrig – i trehvit furu, og rammen
skal utføres i en limtrekonstruksjon i trehvit furu. Forslaget er nå på skissestadiet, så vi har
ikke eksakte mål. Vedlagte skisse gir imidlertid en pekepinn med 4,4 meters høyde, total
bredde på 2,9 m og tykkelse på 13,5 cm.
Når omsøkte bilde ble valgt var det etter en lang og grundig prosess i soknet. Selv om det har
gått mange år er kunstneren fortsatt klar for å levere iht forslaget. Fellesrådet drøftet også
motivspørsmålet i aprilmøtet, og var tydelig på at de fortsatt ønsker det foreslåtte bildet. Et
mer stedegent motiv måtte vel ha vært noe maritimt, og Jesus som stiller stormen er vel minst
like velbrukt som nattverden.

Når det gjelder finansiering er kirkevergen også skeptisk om pengene strekker til. I den
økonomiske situasjonen soknet er i kan vi ikke forsvare å bruke betydelige midler utover det
som er avsatt på fond til formålet. Det er nærliggende å tenke på kronerulling som en løsning
for å fullfinansiere tiltaket. Det er imidlertid ikke naturlig å begynne med før vi har et bedre
bilde av kostnader å forholde oss til.
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Arnøy kirke – initiativ til puter på benkene
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Skjervøy kirkelige fellesråd er positiv til initiativet til puter på benkene i Arnøy
kirke hvis dette kan realiseres raskt. Før anskaffelse må rådet gi sin godkjennelse
av endelig material- og fargevalg.
- Rådet kan pr nå ikke bidra økonomisk til slikt tiltak.
Saksopplysninger:
Lauksletta sanitetsforening (ved Astrid Pedersen) har forespurt oss angående et ønske om å
samle inn penger til puter på benkene i Arnøy kirke. De viser til benkeputene i Skjervøy kirke
som ble godt mottatt, og ønsker tilsvarende i Arnøy kirke. Tanken er at Skjervøy ASVO som
leverte benkeputene i Skjervøy kirke skal levere tilsvarende på Arnøya.
Departementets rundskriv T-3/2000, «Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser
som kulturminne og kulturmiljø» beskriver saksbehandlingen for tiltak knyttet til
kirkeinventar. Fredete kirker (bygget før 1537), verneverdige kirker (bygget mellom 16501850 eller listeført etter vedtak) krever spesiell saksbehandling hos riksantikvar og biskop.
Arnøy kirke er relativt ny og ikke vedtatt listeført. For slike kirker er det «de kirkelige
myndigheter som sammen med eierne skal ivareta de antikvariske hensyn».
Drøfting:
Det er opp til fellesrådets skjønn å vurdere om og hvilken type puter som er praktisk og
estetisk egnet i Arnøy kirke.
For kirkevergen er det ikke tvil om at benkeputer øker komforten og dermed kan bidra til økt
kirkebesøk. Nå er benkene i Arnøy kirke ganske brede og dermed relativt komfortable, men
benkeputer vil uansett øke sittekomforten. Ulempen er at vask og vedlikehold blir noe mer
krevende, men erfaringen fra Skjervøy kirke er at dette gir begrenset med merarbeid.
I saken over foreslås det kronerulling til ny altertavle til Arnøy kirke. Kronerulling til to
formål samtidig vil være så uheldig at vi bør unngå det. Dette kan løses ved at benkeputer
realiseres innen ett år, og dermed før vi har kommet i gang med kronerulling til altertavle.
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Planlegging av menighetens årsmøte
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Saker:
- Årsmelding
- Økonomi
- Kirkevergen orienterer
- Eventuelt
Saksopplysninger:
Fra kirkeloven:
§ 9 Menighetsrådets oppgaver:
(…)
Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for
menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.
Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.
(…)
§ 10.Menighetsmøtet.
Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet. Bare de som møter fram personlig, kan
stemme. Også biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men bare stemme om de ellers er
stemmeberettiget i soknet.
Menighetsmøtet kalles sammen av menighetsrådet så ofte det er påkrevd eller finnes ønskelig eller
når minst 20 av soknets stemmeberettigede krever det.
Nærmere regler om formene for menighetsmøtets virksomhet gis av Kirkemøtet.
§ 11.Menighetsmøtets oppgaver.
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre saker som etter
bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.
Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg
om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene
for sokn.
For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når kirkelig myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av
eget tiltak ønsker å uttale seg.

Kirkeloven pålegger i § 9 menighetsrådet hvert år å gi «menighetsmøtet en orientering om det
kristelige arbeidet i soknet.»
Årets menighetsmøte er besluttet til søndag 17. juni i etterkant av gudstjenesten i Skjervøy
kirke. En «orientering om det kristelige arbeidet i soknet» vil naturlig innebære årsmelding,
økonomi og andre orienteringssaker fra kirkeverge og prest.
Rådet må ta stilling til om vi skal by på kaffe og evt noe å bite i. Rådsmedlemmene
oppfordres til å delta på møtet.

