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Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent. Ingen eventueltsaker
Saksnr
F01-18








Sak
Referatsaker

Møtedato
25.01.18

Høringsuttalelse fra LKF vedrørende konsesjon for grusuttak i Botnhågen

Svar på høringsuttalelse vedrørende konsesjon for grusuttak i Botnhågen
Referater fra Kafé Pluss; arbeidsutvalget og Brukermøte
Takkebrev fra prosjekt Haiti
Årsstatistikk SSB
Høringssvar angående administrativ hjelp for prosten

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Saksnr
F02/18

Sak
Orienteringssaker





Møtedato
25.01.18

Personalsituasjonen. KAU-møte
Orientering om arbeidet i fellesnemnda
Orientering om fellesnemndas risikoanalyse
Orientering om revidert møtekalender

Møtebehandling:
Diverse spørsmål og kommentarer angående stillingene
Prestestillingen i Rossfjord er ikke lyst ut fordi BDR vil spare penger…
Behov for mer ressurser til kirketjener/ vedlikehold/renhold ved Finnsnes kirke.
Kirkevergen mener at sekretærbehovet for kirkevergens sekretær er større enn 60 %.
Vi har behov for straks-tiltak. Der er kirkevergen og prost i dialog sammen med ansatte.
Det må også jobbes med situasjonen på lang sikt.

Vedtak:
Sakene tas til orientering. Tiltak vedrørende personalsituasjonen behandles av
KAU i begynnelsen av februar.
Saksnr
F03/18

Sak
Regnskapsrapport 2017

Møtebehandling: Fondsføringer ble problematisert.

Møtedato
25.01.18

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering

Saksnr
F04/18

Sak
Administrasjonsgebyr eksterne formål

Møtedato
25.01.18

Møtebehandling:
Det må sjekkes ut om ofringer til kirkeforeninger og kirkegårdsforeningene i Lenvik menighet regnes
som eksterne eller interne ofringer.
Det bør gjøres definisjoner, prosentstørrelse og tak på administrasjonsgebyret.

Saken anbefales å utredes av AU før ny behandling
Innstilling:
Vedtak: Saken utsettes
Saksnr
F05/18

Sak
Revidering av hjemmesida

Møtedato
25.01.18

Innstilling: Det bestilles en revidering av hjemmesida som skissert under møtebehandlinga.
Møtebehandling:
Innspill fra møtet. Fungerende sokneprest ønsker å ha en aktivitetskalender på hjemmesida.
Det kan tenkes framover mot en felles hjemmeside når det blir Senja kirkelige fellesråd, og
slik at også kostnadene til ny hjemmeside legges inn i den prosessen og det anbefales at
fellesnemnda jobber med dette.
Det ble stemt over 2 forslag:
1. Det bestilles en revidering av hjemmesida som skissert under møtebehandlinga
2. Saken behandles ikke av fellesrådet.
Vedtak: Det bestilles en revidering av hjemmesida som skissert under møtebehandlinga
Vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Saksnr
F06/18

Sak
Prioriterte oppgaver 2018

Møtedato
25.01.18

Møtebehandling:
Lynavleder og takrenner/ tak i Lenvik kirke bør ses under ett. Pkt 3-5 tas ut og plasseres i
investeringsbudsjettet.
Det som kalles «sylla» på Rossfjord kirke er i virkeligheten et vannbord som kan skiftes ut
uten store kostnader.
Bruk av lift og dugnadsarbeid kan gjøre at utgiftene blir lavere enn det som skjemaet viser.
Ny prioriteringsplan for vedlikeholdsarbeid i driftsbudsjettet:
Prio

Hva

Når

Anslått kostnad

1
2
3
4
5
6

Takrenner/ klimaskall-tiltak Rossfjord
Takrenner er skiftet, syllstokk må også skiftes
Utvendig maling og takrenner Lenvik samt lynavleder
Tårn og kleding Gibostad
Skifte ytterdør med takoverbygg Rossfjord kirke
Glassmaleri Finnsnes
Skifte himling og lysarmatur FK

2018

200 000

2018-19

300 000
100 000

200 000
200 000

Ikke prioritert inn:
Brannverntiltak FK
Nye ytterdører FK
Renovere dører og vinduer i Lenvik kirke

Til investeringsbudsjettet
1
Ferdigstille gjerder og port ved Lenvik kirke. Det må avklares
om det er lagt inn i første fase av Geitryggen Omregulering
2
Gjenbruk/ oppfylling av Laukvik
3
Ferdigstille gjerding Finnfjord Nye og opparb av felt.

250 000

2018-19
2019
2019
2020

200 000
500 000
1 000 000 *
1 000 000 *

Vedtak: Prioritering som i skjema over

Saksnr
F07/18

Sak
Budsjett 2018

Møtedato
25.01.18

Innstilling:
Tidligere budsjettvedtak, basert på ønsket tilskudd fra kommunen annuleres.
1. Det nye driftsbudsjettet slik det framgår av vedlegg 1A vedtas med de endringer som
kom under møtet.
2. Investeringsbudsjettet, slik det framgår av vedlegg 1B, vedtas.
Møtebehandling:
Forklaring på det nye budsjett-oppsettet. Det er få endringer i det budsjettet som blir lagt fram
nå og det detaljbudsjettet som ble godkjent i høst før søknad til kommunen. Endringene er i
ansvar 10, 11 og 12 som dreier seg om nedtak i forhold til det som var ønsket tilskudd og det
som ble bevilget. Ingen endring i de andre ansvarene, som gjelder menighetsdrift.
Det er lagt inn forslag på økte vedlikeholdsutgifter som går mot bruk av et forventet større
disposisjonsfond eventuelt udisponert mindreforbruk.
Ønske om å få tilsendt også detaljbudsjettet i forkant, selv om det skal vedtas på overordnet
nivå. Detaljbudsjettet ble tatt opp for å vise noe av bakgrunnen for tallene.
Flere uttrykte tilfredshet med at budsjettet ble lagt fram på dette nivået, mens andre ikke var
fornøyd med det.
Det kom ingen endringsforslag.
Vedtak:
Tidligere budsjettvedtak, basert på ønsket tilskudd fra kommunen annuleres.

1. Det nye driftsbudsjettet slik det framgår av vedlegg 1A vedtas som framlagt
2. Investeringsbudsjettet, slik det framgår av vedlegg 1B, vedtas.

Saksnr
F08/18

Sak
Åpning av gammel grav

Møtedato
25.01.18

Møtebehandling:
Kirkevergen har like etter nyttår fått ny henvendelse angående åpning av graven i 2018. Hun
viser til videre vedtak i saken om at fellesrådet tidligere har gjort et positivt vedtak under
forutsetninger om at dette knyttes til et fagmiljø. Hun har blitt orientert om at fagmiljøene må
ha sikkerhet for at grava er nøyaktig påvist før de eventuelt kan involvere seg. Hun har også
fått nye opplysninger om at man ønsker å ta DNA-prøver av funn – slik at et eventuelt
slektskap kan dokumenteres.
Kirkevergen ønsket derfor å informere rådet om status i saken og videre saksgang.
Vedtak om videre håndtering av saken:
Saken tas til orientering
1. Kirkevergen påviser grava og i hvilket avgrenset felt man kan grave.
2. På bakgrunn av fellesrådets tidligere vedtak og påvist grav samt uttalelse fra
gravferdsmyndighetene søker Lenvik historielag om et samarbeid med et
fagmiljø som kan forestå en eventuell DNA-testing.
3. Så sant man lykkes med det, gis kirkevergen myndighet til å håndtere saken
videre
4. Ved positivt vedtak settes dato for åpning. Forskrifter vedrørende åpning av
grav følges og gjøres av gravferdsmyndighet samt fagperson(er)
Saksnr
M01/18

Sak
Høringsuttalelse vedrørende nedbemanning av
prestestillinger i prostiet

Møtedato
25.01.18

Møtebehandling: Nærmere orientering om prestesituasjonen. Spørsmål om hvorfor ikke
prestestillingen i Rossfjord er lyst ut. Nedbemanning av 1 stilling i Senja prosti vil gjelde
prostipreststillinga, og vil skje ved naturlig avgang.

Vedtak: Lenvik menighetsråd støtter prostens forslag til nedskjæringer, dvs fjerning av
prosipreststillingen, men understreker at Lenvik har behov for minst 3 hele stillinger basert på
medlemstall og gudstjenstesteder.

Referent Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen

