Finnsnes kirke, peisestua
Til stede:
Medl: Vebjørn Konradsen, Trude Killie Solli, Ole Johan Henriksen, Janne Helen Fyhn, Ann Kristin Hansen,
Kåre Norum, Reidun Elisabeth Simonsen, Inger May Simonsen
Sokneprest Ruth Astrid Stellmacher
Formannskapsrepr: Gunnleif Alfredssen
Meldt forfall
Julie K. Olsvik Nilsson, Per Daniel Borch, Marita Albertsen, Ernst Norbakken, Frid Sørensen
Ikke til stede: Sonny Åse Karlsen
10 medlemmer til stede. Rådet er vedtaksfør.

Innkalling: Merknad om at feil dokument med alle saker var vedlagt i utsendingen.
Saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent.
Eventueltsaker:
 Medlem til komité for bispevisitas

Saksnr
F09/18










Sak
Referatsaker

Møtedato
15.03.18

Møte i Diakoniutvalget 10.01.18
Referat fra AU Kafé Pluss 22.01.18
Referat fra styremøte i Kafé Pluss 05.02.18
Oppsummering av møte med kommunal prosjektledelse
Referat fra møte mellom prosjektleder og kirkeverge vedr Geitryggen
Oppdater skisse for landskapsplan
Kostnadsgrunnlag delprosjekter Geitryggen
KAUmøte
KAUmøte

Vedtak:
Referatene tas til orientering
Saksnr
F10/18






Sak
Orienteringssaker

Orientering om Geitryggen
Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemnd
Orientering om ansettelser
Orientering om arbeid på bygg

Møtebehandling:
Kirkevergen orienterte om sakene.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Møtedato
15.03.18

Saksnr
F11/18

Sak
Behandle regnskap 2017

Møtedato
15.03.18

Møtebehandling:
Kirkevergen redegjorde for mindreforbruket. En kombinasjon av ekstra inntekter – fra
kommunen, menigheten og sykelønnsrefusjoner og mindreutgifter med stor dugnadsinnsats
både i forbindelse med vedlikehold på bygg og frivillige medarbeidere har bidratt til et så stort
mindreforbruk. Det ble understreket at målsetningen er å ha en bedre budsjettkontroll, slik at
det blir bedre samsvar mellom budsjett og regnskap.
Det ble diskutert ulike tiltak å bruke midlene til, både vedlikehold av bygninger og til
personal og drift.
Vedtak:
Regnskapet for 2017 godkjennes.
Mindreforbruket settes på disposisjonsfond.
Dette ser rådet kan være aktuelle tiltak:
 Vedlikehold av kirker
 Tilskudd hvis vi får mindre refusjoner/ tildeling (jfr sykelønn)
 Kurs – og trivselstiltak
Enstemmig
Saksnr
Sak
F12/18
Behandle årsberetning 2017
Møtebehandling:
Kirkevergen gjennomgikk årsberetningen og besvarte spørsmål.

Møtedato
15.03.18

Vedtak:
Årsberetningen godkjennes

Saksnr
F13/18

Sak
Administrasjonsgebyr eksterne ofringer

Møtedato
15.03.18

Kirkevergens forslag:
Det settes av en fast årlig sum på kr 30 000 som tas fra ofringene til egen menighet.
Møtebehandling:
Kirkevergen hadde lagt fram et forslag om å fjerne administrasjonsgebyr på eksterne ofringer,
og heller ta det fra interne ofringer.
Administrasjonsgebyr ble innført i 2014, da menigheten måtte jobbe for å dekke opp et
underskudd.
Soknepresten uttalte at det var positivt at beløpet ikke ble lagt på eksterne ofringer, men at
hun er generelt skeptisk til administrasjonsgebyr.

Flere uttalte seg skeptisk til administrasjonsgebyr på ofringer, og mente at nå hadde
menigheten så god råd at det ikke var nødvendig å ha det lenger.
Vedtak:
Administrasjonsgebyret fjernes.

Saksnr
F14/18

Sak
Orientering om søknad om kirkestatus for kapeller
i Lenvik

Møtedato
15.03.18

Møtebehandling:
Det ble det dessverre ikke tid til å sende inn søknader for alle kapell høsten 2017, men søknadene er nå
utarbeidet og er klar til sendes departementet.

Ingen hadde noe å tilføye.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Saksnr
F15/18

Sak
Behandle sammensetning av utvalg

Møtedato
15.03.18

Møtebehandling:
Kirkevergen orienterte om hvilke retningslinjer som hun hadde funnet for KAU:

-

I vedtektene for KAU og FU i Lenvik går det fram at sammensetningen skal være slik:
KAU:5 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversida og 2 fra arbeidstakersida + kirkeverge som
sekretær.
FU: det anbefales at de skal velges blant arbeidsgiverrepresentantene i KAU.
I henhold til vedtektenes §1 så kan i spesielle tilfeller perioden for KAU deles i 2, dvs
at man velger nye representanter etter 2 år. Da vil man også få nye representanter i
FU, og da vil det bli i henhold til vedtektene.

Kirkevergen kommenterte også vedrørende om sokneprest skal være medlem i KAU:
Sokneprest er ikke arbeidsgiverrepresentant for fellesrådsansatte – og kan derfor ikke være fast
medlem. Derimot kan sokneprest innkalles til møter i KAU som fagperson.

Kirkevergen foreslo at det gjøres nytt valg av representanter fra arbeidsgiversiden til KAU.
Disse vil da utgjøre det nye FU. På den måten vil representantene bli valgt etter vedtektene.
-

Det kom spørsmål om hvor gamle vedtektene var, og det hadde ikke kirkevergen
funnet ut av.
Detble sagt at det har vært tradisjon for at leder, nestleder og sokneprest sitter i KAU
Det har også vært vanlig at ansettelser har blitt gjort i menighetsråd

Leder fremmet forslag om at det sittende KAU gjør ferdig sitt arbeid i forhold til pågående
ansettelsessak, og lager en innstilling til MR som foretar ansettelsen.
KAUs reglement gjennomgås på et senere møte.

Vedtak:
Det sittende KAU gjør ferdig sitt arbeid i pågående ansettelsessak, og lager en innstilling til
fellesrådet, som gjør vedtak i saken.
Her fratrådte Gunnleif Alfredsen og Eli B Helgesen.
Saksnr
F16/18

Sak
Behandle HMShåndbok for Lenvik sokn

Møtedato
15.03.18

Vedtak:
KAU får myndighet til å behandle og godkjenne ny HMS-plan.
HMS-planen legges så fram for fellesrådet som orienteringssak.
Enstemmig.
Saksnr
M02/18

Sak
Tidfeste menighetens årsmøte

Møtedato
15.03.18

Vedtak:
Menighetens årsmøte avholdes etter ettermiddagsgudstjenesten 22.april. Kirkekveldsmat og
årsmøte.
Enstemmig.
Saksnr
M03/18

Sak
Bibelen til alle

Møtedato
15.03.18

Vedtak:
Menigheten støtter prosjektet gjennom ofringer.
Enstemmig.

Møtet lukkes. Og saken tas ut av den offentlige protokollen.
Saksnr
M04/18

Unntatt offentlighet Sak
Orientering om søknad om prestetjeneste i Lenvikoverføring

Vedtak:
Saken tas til orientering
Enstemmig.

Møtedato
15.03.18

Møtet åpnes igjen.
Saksnr
M05/18

Sak
Takk for offer

Møtedato
15.03.18

I 2017 kom det inn kr 356 390 i offer til eksterne. I vedlegget ligger takk for offer
Vedtak:
Saken tas til orientering
Enstemmig.
Saksnr
M06/18

Sak
Høring om ny liturgi

Møtedato
15.03.18

Saksutredning:
Høringsfrist vedrørende ny liturgi er 10. april. Menighetene er ikke pålagt å svare, men vi
finner det naturlig. Sokneprest og kirkemusikerne har gått gjennom høringen og deres syn
legges fram for rådet.
I forslag til ny liturgi går man bort fra at hver menighet har like stor valgfrihet som i
nåværende ordning. Erfaringen viser at ulikhetene fra menighet til menighet bidrar til at folk
ikke gjenkjenner liturgien og føler seg fremmed. Liturgiens særpreg er nettopp det lett
gjenkjennbare.
Møtebehandling:
Det ble gjort noen endringer/tilføyelser i sokneprestens forslag.
Vedtak:
Høringen vedtas med de endringer som kom i møtet.
Enstemmig.
Møtet slutt kl 14.50
Janne Fyhn forlot møtet kl 13.30.

