DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn
Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 12. september kl 10:15
Sted: Menighetskontoret, Skjervøy
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SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok
Protokoll 29. juni 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 29. juni 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Johanne Albrigtsen, Peder
André Amundsen, Øyvind Isaksen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Karsten Henriksen og Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Frode Langstrand, Birgit Paulsen og Jan
Larsen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen:
- Merknad fra Øyvind Isaksen: Har levert pris uten å få svar
- Med merknad – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 17/17 – til sak 22/17. Tilleggssaker: Sak 23/17: soknepresten orienterer
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Peder André Amundsen

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 29. juni 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 17/17: Godkjenning av protokoll av 27. april 2017
Behandling:
- Maria Jørgensen var ikke tilstede på dette møte
- Biskopen holdt andakt, ikke soknepresten
Vedtak – enstemmig:
- Med endringer: Protokollen godkjent
Sak 18/17: Forslag plantegning nytt menighetshus – godkjenning for anbud
Vedtak:
- Planløsning alternativ 4 for kontoretasjen og alternativt forslag for underetasjen
besluttes som grunnlag for anbud og den videre prosessen
- Det nedsettes en komité som skal følge opp arbeidet med nytt menighetshus. Komiteen
får fullmakt til å gjøre mindre endringer hva gjelder planløsning, materialvalg og
andre tilpasninger. I komiteen inngår kirkevergen, leder av menighetsrådet samt en
person til som komiteen velger.
Sak 19/17: Vurdering av maskinpark – anskaffelse av ny gravemaskin mm
Behandling:
- Kirkevergen bes undersøke med lokale bedrifter på Arnøya om de har maskin til leie
eller kan ta oppdrag. (Br. Albrigtsen, Yngvar Einarsen, Rune Jørgensen)
Vedtak:
- Kirkevergen bes legge frem en anbefalt løsning innenfor dagens økonomiske ramme til
neste møte.
Sak 20/17: Søknad om permisjon (unntatt off – pers.sak)
Behandling:
- Møtet lukkes ihht offl § 13
- Forslag til vedtak fra Karsten Henriksen:
o Det innvilges ett års permisjon uten lønn fra og med 1. februar 2018.
Vedtak (enstemmig):
- Det innvilges ett års permisjon uten lønn fra og med 1. februar 2018.
Sak 21/17: Forutsetning for avlegging av regnskapet for 2015
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
Sak 22/17: Fastsetting av tidspunkt for menighetens årsmøte – forslag på 3. september
Vedtak:
- Soknepresten og kirkevergen fastsetter tidspunkt for menighetens årsmøte for 2017
Sak 23/17: Soknepresten orienterer
- Soknepresten orienterte om bemanningssituasjonen blant prestene for høsthalvåret
Vedtak:

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
25/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

31. august 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av regnskap 2015
Vedlegg:

-

Årsregnskap 2015 – Skjervøy kirkelige fellesråd

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på driften på
kroner 342 621,- Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.
Saksopplysninger:
Til grunn for behandlingen av regnskapet for 2015 ligger følgende vedtak fra juni-møtet:

Skjervøy 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 2015 på kr: 2.579.000 Verdien av kommunal tjenesteytingsavtale
var i 2015 på kroner 15 000.

Vurdering:
Det at soknet ikke har kvalitetssikrede regnskaper for årene forut for 2015 gjør at grunnlaget
for dette regnskapet blir noe spesielt. Vi har så langt det har vært mulig tatt med alle relevante
forhold fra årene før og tidligere regnskaper slik at balanseoppstillingen skal være mest mulig
korrekt. Imidlertid er det en del regnskapstekniske forhold fra tidligere år som vi har måttet
nullstille, slik vi forstår det skyldes dette feilføringer i regnskapsprogrammet. Rent teknisk har
vi opprettet en ny klient i regnskapsprogrammet vårt og lagt inn grunnlagsdataene som
utgående balanse i 2014 som så har blitt overført til 2015.
Når det gjelder selve drifta har vi imidlertid full oversikt. Alle bank- og balansekontoer er
avstemt fra januar til desember, slik at alle inntekter og utgifter er tatt med inkludert bilag (se
note 4 om bilag).
Når det gjelder resultatet viser regnskapet for 2015 et betydelig overforbruk, men det meste av
dette, vel 312 000 kr er underskudd fra 2013 som er tatt inn i balansen. Isolert sett går altså
regnskapsåret med ca 30 000 kr i underskudd.
Kirkevergen anser det ikke som formålstjenlig å gå i dybden på de ulike kontoene, da dette
ligger tilbake i tid og vi i liten grad kan dra nytte av en slik evaluering. På grunn av
forholdene nevnt over vil det ha begrenset verdi å gå inn i en grundig evaluering av kontoene
for 2015-regnskapet.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
26/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

31. august 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Vurdering av mottatte tilbud på ombygging Strandveien 50

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Tilbud 1 og 3 er begge altfor dyre og er uaktuelle.
2. Skjervøy Byggeservice AS innkalles til et avklarende møte for gjennomgang av
tilbudet. Byggekomiteen får fullmakt til å beslutte prosessen videre.
3. Skjervøy kirkelige fellesråd vil søke økt låneopptak eller annen finansiering for å
realisere et godt og tjenlig menighetshus.

Saksopplysninger:
Kirkevergen har i samarbeid med AR-Ing innhentet tilbud på ombygging av Strandveien 50
(via Doffin). Tilbudsfristen var onsdag 30. august. Ved tilbudsåpning var det mottatt tre
tilbud:

Budsjettet for ombygging er på 1,8 millioner, fordelt på 1 million i gjenstående lånemidler og
800 000 i budsjettert inntekt på salg av Idrettsveien 2. Når denne saken behandles vil det være
klart hva vi får i salgssum for Idrettsveien 2, ref sak 27.
Drøfting:
Det er åpenbart at tilbudet fra Skjervøy Byggeservice AS er rimeligst, men likevel om lag det
dobbelte av hva vi har antatt tidligere. Imidlertid er det helt i tråd med vurderingene som AR-

Ing gav tidlig i prosessen; at 1,8 mill bare rekker til en etasje. Det er derfor ikke realistisk å
forvente bedre tilbud om vi lyser det ut på nytt.
Det som trekker kostnadene opp er infrastruktur som spesielt ventilasjon hvor
arbeidsmiljøloven stiller høye krav, samt strøm og vann. Det vi kan hente mye på antas å være
riving, evt graving og annet vi kan bidra med selv samt gjennom dugnad. Det er åpenbart at vi
må legge oss på et meget nøkternt nivå for å holde kostnadene nede, det vil si
ostehøvelprinsippet. Men vi må også vurdere om vi kan ta ut enkeltelementer fra prosjektet
for også å kutte kostnader med øks.
Vi må også vurdere ytterligere finansiering. Vi vet vi har midlene fra Mor Lyngs legat på ca
165 000,- Disse er øremerket tiltak – ikke drift – til arbeid mot barn og unge, men det bør
være høyst relevant å bruke disse på en menighetssal som jo nettopp skal brukes til blant
annet tirsdagsklubb.
Vi bør også gå i dialog med bevilgende myndigheter (politikerne) om de kan stille kommunal
garanti samt finansiering av avdrag for økt låneopptak i OVF. Som vi vet er betingelsene
svært gode, slik at det kan være finansielt fornuftig.
Et annet mulig tiltak er kronerulling. Selv om vi ikke har tradisjon for givertjeneste til
offentlige formål ser vi stort engasjement og giverglede knyttet til kronerulling til konkrete
formål. Kirkeforeningen kan være en god samarbeidspartner her.
Veien videre
Vi bør prioritere å få kontoretasjen klar så snart som mulig slik at vi kan flytte ut av
Idrettsveien 2 snarest. Det vil være i kjøpers interesse, samt redusere antall måneder vi holder
strøm, forsikring og kommunale avgifter for to menighetshus. Kirkevergen foreslår derfor at
vi bruker størstedelen av eksisterende finansiering på kontoretasjen, og arbeider parallelt med
ytterligere finansiering for menighetssalen.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
27/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

31. aug. 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av årsmelding for 2015
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Årsmeldingen for 2015 godkjennes
Saksopplysninger:
Årsmeldingen for fellesrådet for 2015 ble utarbeidet våren 2016 og er stilt ut tilgjengelig for
offentligheten på menighetskontoret. Imidlertid ser det ut til at den ikke er behandlet i
fellesrådet, den må naturligvis godkjennes av rådet før den er gyldig som årsmelding.
Det er også et krav ved innlevering av regnskap til revisjon at årsmeldingen følger med som
vedlegg. Den legges derfor frem for godkjenning.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet
Fellesrådet

Møtedato:
29. juni 2017
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
19/17
28/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

31. aug. 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Vurdering av maskinpark – anskaffelse av gravemaskin mm
Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy sokn beslutter å erstatte dagens gravemaskin med en ny (eller nyere)
gravemaskin.
2. Kirkevergen pålegges å gjøre nødvendige tilta – herunder tilpasse maskinparken –
for at soknet kan frakte gravemaskin til og fra Arnøya på en forskriftsmessig måte,
3. Punkt 1 og 2 søkes finansiert innen dagens kostnadsramme med lån med
kommunal selvskyldnergaranti for å oppnå beste rente.
Saksopplysninger:
Siden sist møte har kirkevergen undersøkt om det finnes firmaer eller privatpersoner på Arnøy
som har egnet gravemaskin tilgjengelig. (Br. Albrigtsen, Yngvar Einarsen, Henrik Nygård,
Rune Jørgensen). Det viser seg at de gravemaskinene som finnes er betydelig større enn vår
maskin og derfor uegnet til kirkegårdsdrift.

Drøfting:
Vi må altså basere oss på å frakte egen gravemaskin til og fra Arnøya. I saksfremlegget til sak
19/17 slås det fast at vi ikke har en tilfredsstillende praksis på frakt pr i dag. Den gang lå det
an til at den beste løsningen var å bytte inn hjullasteren med traktor og henger. Nå ser vi
imidlertid at totalvekten på aktuelle gravemaskiner ikke er høyere enn at den kan trekkes på
henger med varebil. Dermed er det likevel aktuelt å beholde hjullasteren og i stedet bytte inn
varebilen. Det som taler for er at restverdien på vår varebil er høyere enn vi først antok, samt
at verditapet på å bytte inn hjullasteren etter relativt kort tid kan bli stort. Det er hele tiden
vært klart at kirketjenerne foretrekker hjullaster fremfor traktor både med tanke på brøyting
og manøvrerbarhet inne på kirkegården.
Hvis vi velger traktor trenger vi en pakke med en mellomstørrelse-traktor (90-100 hk) med
henger og to-trinns fres for brøyting, samt tilhenger som rommer gravemaskin. Vi trenger
ikke bruke samme forhandler, selv om det kan være praktisk ifm service og deler. Vi har
innhentet tilbud fra tre leverandører; en Deutz-Fahr, John Deere og Case. Med ca 350400 000 i innbytte for hjullasteren trenger vi 3-400 000 kr i mellomfinansiering.
Vi har altså to alternativer, å bytte inn hjullaster med traktor eller erstatte dagens varebil med
en annen varebil med høy kapasitet på tilhengervekt. Hvis det lar seg gjennomføre innenfor

dagens kostnadsramme kan det være en god løsning. Kirkevergen ber om myndighet til å
gjøre ytterligere vurderinger før vi beslutter et foretrukket alternativ.
Ift gravemaskin er det ikke tvil om at den bør byttes inn i en nyere, vi har i sommer igjen hatt
den på verksted. Vi har undersøkt markedet og funnet frem til fire aktuelle maskiner, hhv
Kubuta, Case, Cat og Volvo. Vi har valgt kriterier som manøvrerbarhet (kort hekk),
gravedybde, bredde, vekt og støy. Prismessig ligger disse maskinene – før innbytte – på 331 –
365 000 kroner. Vi har fått anslag på ca 60-80 000 kr i innbytte for vår gamle maskin. For
gravemaskin trenger vi altså drøye 300 000,- i finansiering.

Finansiering:
Samtlige forhandlere tar hjullaster og gravemaskin i innbytte, vi er altså ikke bundet til
Dagenborg AS som leverte hjullasteren.
Månedlig kostnad med leasingfinansiering på hjullasteren vi har i dag er på kr 7 257,- eks
mva. Kommunalbanken tilbyr lån med kommunal garanti til 1,5 % rente. Med ti års løpetid
vil et lån på kr 800 000,- koste 7 200,- pr måned. Med et slikt lån kan vi altså finansiere både
gravemaskin og traktor med tilbehør innenfor dagens kostnadsramme.
Det kan selvsagt være et alternativ å kjøpe brukte maskiner. Så lenge det er fra forhandler som
tar våre maskiner i innbytte kan det være greit. Å kjøpe maskiner fra private og parallelt selge
egne maskiner privat har vi verken tid eller kompetanse til å gjøre.
Det er mange faktorer som skal vurderes ved en slik anskaffelse, og kirkevergen har ikke
konkludert på merke og forhandler. Kirkevergen anbefaler at fellesrådet vedtar konsept og
rammer for anskaffelse, men gir kirkevergen myndighet til å beslutte merke og modell.
Spesielt ift brukte maskiner og kampanjer må vi kunne bestemme oss raskt, og da er det ikke
hensiktsmessig med rådsbehandling.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
29/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

1. september 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Til Skjervøy kommune – anmodning om selvskyldnergaranti for låneopptak

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd anmoder Skjervøy kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for lån Skjervøy sokn tar opp til
fornying av maskinpark.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 800 000 kroner med tillegg av 10 %
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 880 000,3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.
Bakgrunn:
Skjervøy sokn drifter i dag på en måte som ikke er forskriftsmessig når vi frakter
gravemaskinen på hjullaster med henger til og fra Arnøy kirkegård. 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.

Drøfting:
Det er derfor ikke tvil om at vi ikke kan fortsette på samme måte. Vi har vurdert følgende
alternativer:
-

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 løsning hadde 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.

-

En annen løsning er å frakte gravemaskina med en bil. Aktuelle gravemaskiner med
henger kan veie under 3,5 tonn, og det finnes det varebiler som har kapasitet til. Det vil
bety anskaffelse av en annen varebil. HiAcen vi har i dag er relativt gammel (men fortsatt
god), så ny(ere) bil vil medføre kostnader. Vi har undersøkt med kommunen, de har ikke
egnet varebil vi kunne ha lånt.

-

Et siste alternativ er tilsvarende det som er praksis i Nordreisa sokn – å 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.

Når det gjelder gravemaskinen (2003-modell) er den svært slitt, og vi har hatt en god del
reparasjonskostnader på den. Vi ønsker å bytte den inn i en ny (nyere) maskin.
Vi har innhentet tilbud, og en egnet maskinpakke (nytt eller brukt) inkludert innbytte vil være
realiserbar innenfor 800 000 kr.
Finansiering:
Månedlig kostnad med leasingfinansiering på hjullasteren vi har i dag er på kr 7 257,- eks
mva. Kommunalbanken tilbyr lån med kommunal garanti til 1,5 % rente. Med ti års løpetid
vil et lån på kr 800 000,- koste 7 200,- pr måned. Med et slikt lån kan vi altså finansiere både
gravemaskin og traktor / annen varebil innenfor dagens kostnadsramme. Hvis vi beholder
hjullasteren vil det uansett lønne seg å refinansiere restgjelden.
For øvrig fremgår det av kirkeloven § 16 at bispedømmerådet skal godkjenne soknets
låneopptak. Dette ordner fellesrådet selv.
Oppsummering:
Soknet vil treffe nødvendige tiltak for å kunne løse gravejobben på Arnøya uten å bryte
veitrafikkloven. Vi har to mulige løsningsmodeller, vi har ikke konkludert hvilken løsning vi
går for, men uansett krever endringer i maskinparken finansiering.
Soknet trenger også en nyere gravemaskin – som trenger finansiering.
Rimeligste løsning for finansiering for både soknet og kommunen er at vi går fra
leasingfinansiering til langt billigere låneopptak med kommunal garanti. Vi ber derfor
Skjervøy kommune om å stille selvskyldnergaranti for et lån vi selv tar opp og dekker renter
og avdrag på.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

22. juni 2017
Overskrift på saken:

Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Orienteringen tas til etterretning
Saksopplysninger:
Soknepresten og kirkevergen orienterer om aktuelle saker.

Magnar Solbakken

Sak nr:
30/17

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

8. september 2017
Overskrift på saken:

Godkjenning av årsmelding for 2016
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Årsmeldingen for 2016 godkjennes
Saksopplysninger:
Årsmeldingen for fellesrådet for 2016 ble

Magnar Solbakken

Sak nr:
31/17

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

8. september 2017
Overskrift på saken:

Referatsaker

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Referatsaken tas til orientering
Referatsak som legges frem for rådet:
- Protokoll Adm-utvalg – tilsetting av kantor

Magnar Solbakken

Sak nr:
32/17

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
33/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

1. september 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Søknad om bruk av Skjervøy kirke – fra den rumensk ortodokse menighet på Skjervøy

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
1. Den rumensk – ortodokse menigheten på Skjervøy gis tillatelse til å låne Skjervøy
kirke ifm gudstjeneste fredag 15. september 2017.
2. Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.
3. For senere tilfeller gis soknepresten sammen med kirkevergen myndighet til å
behandle søknader om denne menighetens bruk av kirka unntatt ifm helge- og
høytidsdager.
Bakgrunn:
Den rumensk ortodokse presten Andrei Pop søker på vegne av den rumenske befolkningen på
Skjervøy om å låne Skjervøy kirke ifm en gudstjeneste i anledning besøk av deres biskop.
Vurdering:
Tidligere har praksis vært at rumenere bosatt på Skjervøy har fått låne kirka ifm dåp hvor de har
benyttet egen ortodoks prest. Dette har vært en kirkelig handling hvor dåp har vært hovedsaken,
og derfor vært uproblematisk.
I vinter søkte de om å låne kirka til påskenattsmesse (påskeaften), noe menighetsrådet avslo med
følgende vedtak:

Kirkevergen er klar over at den aktuelle søknaden kunne vært avslått direkte med bakgrunn av
overnevnte vedtak. Etter drøfting med sokneprest og menighetsrådsleder velger jeg likevel å legge
frem saken for ny behandling, da det er vesentlig forskjell på lån av kirka påskeaften vs en fredag
i september. Samtidig er det klart at et positivt vedtak nå vil kunne danne presedens for ettertiden.
Vi foreslår derfor et prinsipielt skille mellom høytider og virkedager, hvor rådet delegerer
myndighet til sistnevnte kategori.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
12. september 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
34/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

8. september 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Planlegging av menighetens årsmøte

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Saksliste til menighetens årsmøte:
1. Årsmelding for 2016
2. Orientering om arbeidet med nytt menighetshus
3. Eventuelt
Saksopplysninger:

Kirkeloven § 10 omhandler 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.

Kirkemøtets føringer om menighetsmøtet:
§ 1.Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet
skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på
den måten som menighetsrådet bestemmer. Kunngjøringen skal inneholde tid og
sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles.
Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokale.
§ 2.Menighetsmøtet ledes av menighetsrådets leder eller nestleder eller av en
møteleder som menighetsrådet bestemmer.
§ 3.Kirkelige ansatte som ikke er bosatt i soknet og som dermed ikke er
stemmeberettiget, kan innkalles av menighetsrådet til å ta del i møtet, men uten
stemmerett.

Menighetsrådet kan også gi andre uten stemmerett anledning til å delta i
drøftingen av enkeltsaker på menighetsmøtet.
§ 4.Menighetsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er forberedt av
menighetsrådet, jf kirkeloven § 9 syvende ledd og § 11 tredje ledd.
Personalsaker kan ikke tas opp på menighetsmøtet.
§ 5.Menighetsmøtet treffer sine vedtak i møte med alminnelig flertall. I tilfelle av
stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende.
Menighetsrådet kan beslutte at en sak skal tas opp til skriftlig votering. Dersom
menighetsrådet ikke har vedtatt skriftlig votering, kan menighetsmøtet selv vedta det
med alminnelig flertall.
§ 6.Menighetsmøtets vedtak føres inn i menighetsrådets møtebok. Til å underskrive
møteboken oppnevner menighetsmøtet to personer ved begynnelsen av møtet.
Lederen skal gi vedkommende myndigheter/instanser melding om de vedtak
menighetsmøtet har gjort.

Vurdering:
Menighetsmøtet ble kunngjort ifm gudstjenesten søndag 3. september. Dette er innenfor
lovverkets frist som er 14 dager før. I tillegg kan det annonseres i Framtid i nord.

