DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn
Skjervøy, 20. juni 2017
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SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok
Protokoll 27. april 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 27. april 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Johanne Albrigtsen og
sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Maria Jørgensen Andersen og Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall: Peder André Amundsen, Birgit Paulsen og Øyvind
Isaksen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 15/17 – til sak 16/17. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal
Biskop Olav Øygard, rådgiver Anne Kirsti Kjenne og prost Hans Erik Schjøth
deltok også ifm visitasen i Skjervøy

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Eva Albrigtsen

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 27. april 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 15: Godkjenning av protokoll av 9. mars 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 12/17: Saker til møtet med kommuneledelsen
Vedtak - enstemmig:
- Skjervøy menighetsråd vil ta opp følgende punkter med kommuneledelsen
o Soknet ønsker generelt et tettere samarbeid med kommunen og spesielt knyttet
til økonomiplanarbeidet og regnskap.
o Vi bør vurdere å gå over til kommunal drift av IT-infrastrukturen.
o Den planlagte utvidelsen av kirkegården må prioriteres.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
29. juni 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
18/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

22. juni 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Forslag til plantegning nytt menighetshus – godkjenning for anbud
Vedlegg: Planløsning alternativ 4

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Planløsning alternativ 4 besluttes som grunnlag for anbud og den videre prosessen
- Det nedsettes en komité bestående av …………………………… som skal følge opp
arbeidet med nytt menighetshus. Komiteen får sammen med kirkevergen fullmakt til å
gjøre mindre endringer hva gjelder planløsning, materialvalg og andre tilpasninger

Saksopplysninger:
Staben ved menighetskontoret har sammen med Ar-Ing AS vært i prosess med utforming av
planløsning. Vedlagt alternativ 4 er det vi anbefaler.
Det vi har lagt vekt på med kontoretasjen er romslige kontorer, god lagringsplass og egen
«skitten» inngang for kirketjenerne med garderobe og toalett / dusj. Det at det er vinduer på
bare to sider har definert kontorplassene, og møterommet i midten utnytter det arealet godt.
Det er mulig vi trenger det meste av teknisk rom til ventilasjonsaggregat og i så fall kan
inngangen legges mot trapperommet. Følgelig flyttes da printeren ut på gangen mellom søyla
og teknisk rom.
Med kjelleretasjen har vi valgt den løsningen som best utnytter arealet til stor menighetssal.
Vi hadde et ønske om å holde alt vann og avløp på sørsiden for å utnytte eksisterende
infrastruktur, men den eksisterende rampen opp til inngangspartiet og den innvendige trappas
plassering gjorde dette uhensiktsmessig. Vi har nå en god og arealeffektiv løsning også for
underetasjen.
Kirkevergen vil orientere nærmere om vurderingene.
Fellesrådet bør vurdere å etablere en komité som kan gå nærmere inn i arbeidet med
utviklingen av et godt og tjenlig bygg. Det vil gi flere kloke hoder i prosessen, samt skape
involvering og forankring i rådet.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
29. juni 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
19/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

22. juni 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Vurdering av maskinpark – anskaffelse av ny gravemaskin mm

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy sokn beslutter å bytte inn hjullasteren med traktor, fres og henger.
Kirkevergen bes legge frem en anbefalt løsning innenfor dagens økonomiske
ramme til neste møte
2. Dagens gravemaskin ønskes erstattet av en ny (eller nyere) gravemaskin.
Kirkevergen bes legge frem en anbefalt løsning til neste møte.
3. Punkt 1 og 2 søkes finansiert med lån med kommunal selvskyldnergaranti for å
oppnå beste rente. Kirkevergen tar dette med i budsjettdialogen med kommunen.
Saksopplysninger:
Skjervøy menighetskontor sin maskinpark består i dag av følgende maskiner:
- Libra gravemaskin fra 2005
- Case hjullaster fra 2016 (leaset),
- Uregistrert tilhenger for hjullasteren (ombygd traktorhenger)
- Toyota HiAce varebil fra ca 2009
- Husquarna traktorklipper med frontaggregat (fra ca 2010?)
Drøfting:
Ved begravelser på Arnøya kjører vi med hjullasteren med gravemaskinen på tilhengeren.
Rent praktisk går det greit, men det har en tid vært klart at dette ikke er en forskriftsmessig
måte å gjøre dette på. Tilhengeren er ikke registrert, den er ombygd (påsveiset svanehals for å
passe til hjullaster) og derfor ikke godkjent for bruk på offentlig vei. Hjullasteren er heller
ikke registrert for å trekke tilhenger på vei. Ei heller er den konstruert for slik bruk, så dette
belaster drivverk og gearkasse uforholdsmessig. Vi driver altså i dag på en ikke
forskriftsmessige måte. Følgelig, hvis det skulle skje uhell eller ulykker ifm slik transport vil
vi ligge dårlig an, uansett hvor god lastsikringen var eller hvor forsvarlig kjøringen var.
Det er derfor ikke tvil om at vi ikke kan fortsette på samme måte. Vi har følgende alternativer:
Frakt av gravemaskin:
Vi kan ha egen gravemaskin stående på Arnøya. Hvis vi kjøper ny maskin til Skjervøy kan vi
ta dagens maskin til Arnøya. Selv om den er gammel og slitt vil den kunne vare noen år til.
Imidlertid vil dette medføre en stor usikkerhet ift drift. Den må lagres utendørs – som er en
belastning i seg selv, og det kan gå lang tid mellom hver gang den brukes. Når vi skal ta opp
en grav på Arnøya er vi avhengig av at utstyret fungerer. En erstatningsmaskin må kanskje

hentes fra Skjervøy og pga ferga vil det ta lang tid. Det å ha to maskiner medfører også en
merkostnad ift forsikring, service og årlig sertifisering,
En åpenbart god løsning hadde det vært om vi kunne leid gravemaskin på Arnøya. Vi vet det
er firmaer som har gravemaskiner på øya, men disse er for store for bruk på kirkegårder. Vi er
kjent med at en eldre privatperson i Arnøyhamn har en liten gravemaskin til eget bruk, men
om han skulle være interessert i å leie ut kan vi uansett ikke forvente at private kan garantere
en fungerende maskin når vi trenger det.
En annen løsning var å frakte gravemaskina med en bil. Imidlertid er gravemaskinen tung, og
med henger vil vekta bli på over 2,5 tonn. Det finnes biler som trekker så tungt, men det vil
bety anskaffelse av ny varebil. Vi har vært i dialog med kommunen, de har ikke egnet varebil.
I tillegg måtte staben ha utvidet sertifikat til BE, det er i så fall gjennomførbart. HiAcen vi har
i dag er rimelig og svært tjenlig, så ny bil vil medføre betydelige kostnader.
Det alternativet som da står igjen er tilsvarende det Nordreisa sokn har valgt – bytte ut
hjullasteren med traktor. En traktor er dimensjonert for og kan lovlig frakte tung last på
henger innen vanlig sertifikat. Til brøyting må vi da skaffe to-trinns fres – kanskje
frontmontert om det er mulig. En annen utfordring er at hjullasteren som er leddstyrt har langt
bedre svingradius enn en traktor har. Vi tror likevel det er et fullgodt alternativ all den tid det
er slik de drifter i nabosoknet.
Gravemaskin
Når det gjelder gravemaskinen er den svært slitt, og vi har allerede hatt en god del
reparasjonskostnader på den. Regnskapsmessig er den ferdig avskrevet, og vi er kanskje
kommet til et punkt hvor det vil være rimeligere å kjøpe ny fremfor fortsatt å vedlikeholde
maskinen. Hvis vi beslutter å anskaffe ny bør vi samtidig vurdere om vi skal ta høyde for å
begrave i dobbel dybde – det vil i så fall få betydning for gravedybde på ny maskin.
Øvrige maskiner
Traktorklipperen og varebilen er i god stand, og forventes å vare i enda mange år.
Økonomi:
Siden hjullasteren er leaset vil det være enkelt å avslutte kontrakten. Sannsynligvis vil vi langt
på vei kunne finansiere traktor, fres og maskinhenger for beløpet vi i dag bruker på
hjullasteren, men vi kjenner pr i dag ikke markedet godt nok.
Gravemaskin må uansett vurderes som en ny investering.
I alle tilfeller vil det med tanke på finansiering være fordelaktig for oss å ta opp et lån med
kommunal garanti, det vil bli langt billigere enn leasingfinansiering. Vi må i så fall spille det
inn i høstens budsjettdialog med kommunen.
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Overskrift på saken:

Søknad om permisjon

Innstilling til vedtak:
Behandling:
- Saken behandles som en personalsak og møtet lukkes (offl.l § 13, forvl § 13))
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Sladdet for offentlig versjon
Saksopplysninger:
Sladdet tekst for offentlig versjon

Behandlingsorgan:
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Overskrift på saken:

Forutsetning for avlegging av regnskapet for 2015

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Det anses ikke som ressursmessig hensiktsmessig å søke å få regnskapene for
årene 2012-14 revisorgodkjent
- Vi fastsetter som mål å få regnskapene fra og med 2015 revisorgodkjent iht god
kommunal regnskapsskikk
Bakgrunn:
Som kjent er det siste revisorgodkjente regnskap for Skjervøy sokn for 2011. Regnskapene for
12-14 er avlagt og levert revisjon, men ikke godkjente. Regnskapene for 2015 og 2016 er ikke
avlagte. Årsaken er kort sagt langvarig sykdomsfravær for kirkevergen, uten at man har hatt
en vikarløsning på det som gjelder regnskapsføring. Dette er imidlertid ikke tema her.
Denne situasjonen Skjervøy kirkelige fellesråd er i, er alvorlig. Hensikten med regnskap er at
vi selv og våre omgivelser skal vite hva vi har av inntekter og utgifter, og hvordan vi
disponerer våre ressurser. Revisjonen er en ekstern part som skal kontrollere og bekrefte at
regnskapene er korrekte. Siden vi er et offentlig organ som finansieres med fellesskapets
midler angår dette også kommunens innbyggere. Vi understreker at vi ikke har grunn til å
mistenke at noen straffbare forhold har funnet sted, men slik situasjonen er nå kan vi bare
dokumentere at alt er i orden frem til og med desember 2011.
En annen konsekvens er at vi mistet trosopplæringstilskuddet for 2016 nettopp på grunn av
disse forholdene. Trosopplæringsarbeidet fortsatte på samme nivå som før, altså innebærer
dette et netto tap for oss på kr 250 000,- for 2016. Vi har godt håp om å få tilskuddet for i år,
men det betinger at 2016-regnskapet blir godkjent i løpet av året. På samme måte risikerer vi å
tape momsrefusjonen for 2016 som utgjør minst 150 000 kr.
Skjervøy kirkelige fellesråd gjorde et vedtak i januar i år hvor man erkjenner alvoret i
situasjonen og gjør grep for å rydde opp.
Økonomisituasjonen til Skjervøy menighetsråd
Menighetsrådet ser svært alvorlig på situasjonen hvor flere av regnskapene ikke har
blitt godkjent av revisor. Menighetsrådet setter derfor ned et utvalg bestående av
menighetsrådets leder og kirkevergen som får i oppdrag til neste menighetsrådsmøte å

undersøke og beskrive status og komme med forslag til nødvendige tiltak. Utvalget
søker bistand hos Skjervøy kommune, KA, KomRev Nord samt N-H bispedømmeråd i
sitt arbeid.
Kirkevergen orienterte om sin prioritering og regnskapssituasjon i påfølgende møte 9. mars.
Arbeidet til nå:
Siden jeg tiltrådte som kirkeverge den 15. februar har min hovedprioritet vært å få kontroll på
situasjonen knyttet til regnskap. Ideelt sett burde vi startet med 2012-regnskapet, men i
samråd med fellesrådet erkjente vi at det ville kreve svært mye ressurser i lang tid og gå
uforholdsmessig på bekostning av den daglige drifta. Å arbeide med regnskap så langt tilbake
i tid vanskeliggjøres av at man i liten grad husker vurderingene som ble gjort, og det kan være
vanskelig å rekonstruere bilag fra leverandører om det skulle bli nødvendig. Til vurderingen
kommer også at daværende kirkeverge og menighetsråd over tid arbeidet med å etterkomme
revisors krav for å få godkjent 2012-regnskapet. Når dette ikke ført frem antar vi at det vil
kreve betydelige ressurser for ny kirkeverge så mange år senere å få regnskapet i orden.
Viktig er det også at i en kost-nytte vurdering er det for oss lite å vinne på å få gamle
regnskap på plass. Vi ville binde opp store ressurser over lang tid på å se bakover i stedet for å
ta tak i dagens og fremtidige utfordringer. Ventelig vil også revisjonen koste betydelige beløp,
anslagsvis kr 20-25 000,- pr årsregnskap. Beslutningen ble derfor å starte med 2015regnskapet å arbeide seg fremover.
Status for 2015-regnskapet var da at tilnærmet alle papirbilag var ført og arkivert i permer og
ført i regnskapsprogrammet. Imidlertid var verken bankkontoer eller balansekontoer avstemt i
regnskapsprogrammet. Det ble en omfattende prosess som tok lang tid. Når vi startet på selve
årsoppgjøret fant vi flere feil og andre forhold som var akkumulert gjennom mange år som vi
ikke uten videre kunne rette opp i eller forklare. Etter samråd med økonomisjefen i Skjervøy
kommune og konsulentene i Uni Micro (selskapet som leverer regnskapsprogrammet)
besluttet vi for 2015-regnskapet sin del å sette en strek over årene før å starte med blanke ark
fra januar 2015. Dermed reduserer vi usikkerhetsmomentene til et minimum og etablerer en
mest mulig fast grunn å stå på fra og med 2015.
Når det gjelder regnskapene for 2012-14 er vi i dialog med biskopen om en desisjon av disse,
altså et mindre omfattende ettersyn uten ambisjon opp mot god kommunal regnskapsskikk
som revisjonen bruker. Formålet vil da være å sikre trygghet for at pengene er brukt til riktig
formål og slik utelukke at noe ulovlig har funnet sted. En slik godkjenning vil være viktig for
de som var ansvarlige i fellesrådet og ansatte i staben i denne perioden.
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Fastsetting av tidspunkt for menighetens årsmøte – forslag på 3. september

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Menighetens årsmøte for 2017 fastsettes til søndag 3. september i etterkant av
gudstjenesten i Skjervøy kirke
Saksopplysninger:
Menighetens årsmøte har nok mistet noe av sin funksjon i takt med at
kommunikasjonskanalene har blitt flere og bredere med tida. Like fullt er vi pålagt å avholde
et slikt møte, og vi har også fått henvendelser fra folk som savner dette.
Kirkeloven § 9, fra femte ledd:
Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i
rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.
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.
Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som
kirkelig myndighet ber om.
§ 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.

Naturlige tema for årsmøtet er gjennomgang av årsmelding og regnskap og ellers aktuelle
saker. I år vil det være naturlig å presentere planene for menighetshuset og kanskje utvidelsen
av kirkegården.
Å avholde årsmøte i etterkant av en gudstjeneste er en smidig og lite ressurskrevende måte å
gjennomføre det på hvor vi når vi de fleste kirkegjengerne.

