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Rådet er vedtaksfør

Åpningsord
 innkalling - Godkjent
 saksliste/ eventueltsaker- Godkjent
 protokoll fra forrige møte Godkjent

Saksnr
F46/18

Sak
Referatsaker

Møtedato
05.12.18

3 vedlegg: Møtereferat kirkelig fellesnemnd 27.11.18. Notat fra møte med regnskap. Info om vernede
kirker

Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering
Vedtak:
Referatene tas til orientering
Saksnr
F47/18








Sak
Orienteringssaker

Møtedato
05.12.18

Oppfølging av steamer – kirkevergen har bestilt ny steamer. Håper at den vil være montert i
løpet av uke 50.
Oppfølging av parkeringsavgiftInitiativ Tennskjær kirkegård – kirkevergen har blitt kontaktet av A. Olsen på Tennskjær
angående et spleiselag for å få strøm til Tennskjær kirkegård. Etterpå har han tatt kontakt med
ordfører om samme sak. Ordfører har hatt telefonsamtale med kirkevergen og signalisert at de
kanskje kan klare å få dette på plass.
Initiativ Laukvik kirkegård- 2 representanter for Laukvik kirkegård har kontaktet kirkevergen
angående mulighet til å kjøpe tilleggsareal til kirkegården. Kirkevergen tok kontakt med
selger, som var interessert i å selge, men som også hadde en annen mulig kjøper. Kirkevergen
har kontaktet teknisk sjef om dette, men det ligger på rådet, eventuelt kommunen å bestemme
et slikt kjøp. Vara-ordfører er også informert. Det er ikke gjort noe videre i saken.
Initiativ Botnhamn kirke- Under bispevisitasen etterlyste biskopen hva som skjedde i saken.
Han ble informert om fellesrådets vedtak i saken, men signaliserte en positiv holdning i saken.
I møtet med kommunen gikk det fram at de er positivt innstilt, men de er avhengig av et
positivt vedtak i saken fra fellesrådet. De måtte likevel innrømme at i perioden fram mot
kommunesammenslåing kunne de ikke vedta store investeringer.



Initiativ Finnfjord kirkegård- Under bispevisitasen ble status vedrørende kirkegården i
Finnfjordbotn etterlyst av politikerne i kommunen. Kirkevergen opplyste om at det nå var
oppmålt et nytt urnefelt på områder som ikke er egna til kister, men høvelig til urner. Og at det
er planlagt å omgjøre det planlagte urnefeltet til kistegravplasser ved å fylle opp med masser
slik at dette feltet kan brukes til kister. Anslår 200-300 graver.

Møtebehandling: Noen kommentarer til orienteringene, der noen ble satt opp som egne saker
Forslag til vedtak: Orienteringene tas til orientering.
Vedtak: Orienteringene tas til orientering. Dette settes opp som egne saker:
Parkeringsavgift- egen sak
Laukvik – egen sak
Finnfjord – egen sak

Saksnr
F48/18

Sak
Regnskapsrapport med prognose.
Budsjettregulering investering
1 vedlegg Regnskapsrapport 02.12.18
Møtebehandling:

Kjøp av aksjer
Overført til
investeringsbudsjettet

Møtedato
05.12.18

Kirkevergen redegjorde for at utfordringer med å gjøre budsjettreguleringer i
excel førte til at hun ikke kunne legge fram budsjettregulering for
driftsregnskapet. Hun la fram en regnskapsrapport fra 2. des, med prognoser
som viste at drifta ville gå i 0 eller med litt mindreforbruk, og at det derfor
ikke var store behov for reguleringer.
Det ble lagt fram regulering for investeringsregnskapet.

Ansvar Funksjon
Oppr budsjett
Regulering Regulert budsjett
10
089
24 500
3 942
28 442
10

089

-24 500

-3942

-28 442

Økte utgifter til kjøp av aksjer dekkes av økte refusjoner til ansvar 10 i driftsbudsjettet som redegjort
for i regnskapsrapporten.
Vedtak:

Saksnr
F49/18

Regnskapsrapporten tas til orientering.
Regulering av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt.

Sak
Oppsummering av kontroll brannalarmanlegg FK

Møtedato
05.12.18

2 vedlegg: Kontroll brannalarmanlegg, Tilbud HK Sørensen
Saksframlegg: Kontrollen ble utført av Autronica 18.10.18. Den kommenterer at bygningen er
kategorisert som risikoklasse 5 (høyeste?) og understreker at det faktum at det er kirkeasylanter her
forsterker faregraden.
Det er kun branndeteksjon med mulighet for varsling for administrasjonsdelen. Det anbefales at
deteksjon og varsling utvides til å gjelde hele bygget – slik de har gjort ved hver tidligere kontroll.

Det er lovpålagt for bygg i denne risikoklassen.
Kirkevergen fikk etter kontroll i 2016 etter hvert inn tilbud på deteksjon i resten av bygget fra
HKSørensen. Det kom på nesten 250 000 og er lagt fram for rådet, uten noen vedtak.
Møtebehandling: Risikoklasse 5 er den nest høyeste. Kun Finnsnes kirke av våre kirkebygg som har
denne klassifiseringen.
Det bør settes i gang et arbeid for å se på hva som må gjøres for å lukke de anmerkningene som har
kommet. Økonomidelen kommer i etterkant. Forsikringssummen vil minske dersom man gjør tiltak.
Forslag til vedtak: Saken legges inn på prioriteringslista til fellesrådets økonomiplan ved første
rullering.
Vedtak: Saken utredes i forhold til hvilke tiltak som må gjøres og kostnader knyttet til dette.

Saksnr
F50/18

Sak
Behandle HMS-håndbok

Møtedato
05.12.18

1 vedlegg: HMS-håndbok
Saksframlegg:
Kirkevergen startet for over 2 år siden arbeidet med å lage en digitalisert håndbok for HMS i Lenvik
sokn. Den baserer seg i stor grad på HMS-håndboka til bispedømmerådet, og den gamle permen i
Lenvik.
Det gjenstår arbeid med siste kapittel, dvs kapittel 7 som skal bestå av alle skjemaer som hører med til
håndboka. Kirkevergen ønsker likevel å legge fram håndboka til godkjenning nå, for alle prinsipper
for HMS-arbeidet i Lenvik står i det forslaget som legges fram. Kapittelet om arbeidsmiljøutvalg skal
ut, men jeg lot det stå for å synliggjøre det arbeidet som er tillagt et AMU og som må gjøres av andre.
Grunnen til at det skal ut er at det er vedtatt at det ikke er behov for det i Lenvik, og det er heller ikke
lovpålagt.
Det foreslås at arbeidet med de manglende skjemaene og rutinene delegeres til en gruppe som kan ta
seg av dette arbeidet med frist våren 2019.

Møtebehandling: Bruke «språkvask» for å fjerne åpenbare feil som «tjenesteordning for
prester». Kritikk om at den er for omfattende. Det anbefales en enklere versjon til de ansatte.
(Er allerede laget) Denne håndboka kan brukes som en håndbok/ oppslagsbok. Kan det vedtas
med forbehold om revidering? Gruppa som settes ned bør se på hele håndboka.
Forslag til vedtak: HMS-håndbok for Lenvik sokn (kapittel 1-6) godkjennes med de
endringsforslagene som kom under møtet.
Kirkevergen setter ned en gruppe som kan arbeide med vedleggsdelen i kap 7.
Vedtak: HMS-håndbok for Lenvik sokn (kapittel 1-6) godkjennes med de endringsforslagene
som kom under møtet. Det settes ned ei gruppe bestående av kirkeverge, verneombud og
tillitsvalgte som arbeider videre med HMShåndboka i forhold til innspill som kom under
møtet. Denne gruppa arbeider også med vedleggsdelen i kap 7. En revidert utgave behandles i
mai/ juni 2019. Vedtatt mot 1 stemme.

Saksnr
F51/18

Sak
Forslag til møtekalender 2019

Møtedato
05.12.18

Saksframstilling: Det foreslås 6 møter i Lenvik kirkelige fellesråd og menighetsråd i 2019. I forslaget
til møteplan er lagt vekt på å unngå møter de samme ukene som det er kommunestyre eller møte i den
kirkelige fellesnemnda.
Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Møtekalenderen vedtas i første møte 2019, ettersom kommunens plan ikke ligger
ute ennå. Første møte blir 31. jan 2019.
Vedtak: Møtekalenderen vedtas i første møte 2019, etter at kommunens plan er vedtatt. Første møte
blir 31. jan 2019.

Saksnr
Sak
M34/18
Referater og orienteringssaker
1 vedlegg Brev fra BDR

Møtedato
05.12.18

Møtebehandling: Brevet gjelder prostigrenser og det forslaget ressursgruppa i BDR har landet på om
å slå sammen Senja Prosti og Midt- Troms Prosti. Ennå uklart vedrørende soknene i yttergrensene.

Vedtak
Saksnr
M35/18

Saken tas til orientering
Sak
Forslag om endring i gjennomføring av
trosopplæringstiltak

Møtedato
05.12.18

Saksframlegg:
Gjennom trosopplæringen skal menigheten nå barn og unge mellom 0 og 18 år gjennom ulike
aktiviteter og tiltak. Noen tiltak fungerer godt, mens andre er det liten oppslutning om, og noen få må
også avlyses/forenkles pga. liten oppslutning. Også tiltak som ikke kan gjennomføres krever en del
ressurser, fordi man planlegger, inviterer og vurderer i hvilken grad det er mulig å gjennomføre som
planlagt. Dette gjelder primært tiltak for aldersgruppen 0-12 år.
Disse erfaringene har vært utgangspunkt for drøftinger i staben. Da biskopen var på visitas, hadde vi et
eget møte med tema trosopplæring, der vi snakket om disse utfordringene. I tillegg er det også kommet
innspill om at det er for lite aktivitet i distrikt. Biskopen anbefalte i sitt visitasforedrag at vi skulle sette
noen trosopplæringstiltak i dvale, vurdere om vi skal satse mer på å bygge relasjoner med familier og
enkeltpersoner over tid, ved å ha jevnlige møtepunkt, samt ha et større fokus på distrikt.
Dersom man setter noen tiltak i dvale, vil dette frigjøre ressurser til å gjennomføre andre typer tiltak i
tråd med det biskopen rådet oss til.
Vi ønsker å tilby en månedlig samling til bygdene på Nord-Senja (Fjordgård, Husøy, Botnhamn og
Gibostad). På Gibostad er man allerede i gang med dette, og det vil videreføres våren 2019.
I tillegg ønsker vi en månedlig familiesamling på Finnsnes.
Dette vil man klare å gjennomføre hvis man gjør følgende endringer:
Gjennomføres iht. plan
Settes i dvale
0 år
Dåpssamtale og
dåpsgudstjeneste
1 år
Skapelsesvandring
2 år
3 år
Julespill
4 år
Utdelingsgudstjeneste
Hverdagssamlinger
4-års-bok
5 år
Juletrefest

Ikke startet opp ennå

Krøllesamling

Søndagsskole

6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år

Skolestartgudstjeneste
(utdeling 6-års-bok)
Dagsleir (vinter + høst)
Påskekor
Tårnagenter

Kirkeskole
Legoklubb

Tidsreisen
Gudstjeneste m/Bibelutdeling
til 5.kl KodeB-leir
Lys Våken

Trosopplæringsplanen er godkjent, og innholdet som skal undervises i de forskjellige aldersgrupper
blir da tatt med inn i de månedlige samlingene, slik at forslaget innebærer å gi trosopplæringen en litt
annen form for å prøve å nå flere.
Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til forslaget om endringer i gjennomføringen av
trosopplæringen i en periode på to år. Etter to år evalueres de nye tiltakene, og man gjør en ny
vurdering av trosopplæringen.

Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til forslaget om endringer i gjennomføringen av
trosopplæringen i en periode på to år. Etter to år evalueres de nye tiltakene, og man gjør en ny
vurdering av trosopplæringen i slutten av 2020.

Saksnr
M36/18

Sak
Høring av Kirkemøtets forslag til kirkeordning

Møtedato
05.12.18

2 vedlegg: Kirkemøtets vedtak. KAs svar
Møtebehandling: Ruth Astrid informerte om saken, som hun mente ikke hadde store endringer i
kirkeordning i forhold til den ordningen vi har nå. Hun har sett på både KAs svar og presteforningas
svar. Kirkemøtet selv utsetter å svare på om det skal være én arbeidsgiverlinje, om fellesrådene skal
bestå, om læregrunnlaget til den norske kirke, om tilhørighet.
Menighetsrådet bør vurdere om det skal oppnevnes en komité/ utvalg som gjør forarbeid til diverse
høringer.
Vedtak: Saken tas til orientering. Det sendes ikke høringssvar.

Saksnr
M37/18

Sak
Valg til menighetsråd 2019. Utnevnelse av
nominasjonskomité

Møtedato
05.12.18

Møtebehandling: Det må opprettes Lenvik menighets nominasjonskomité før jul, slik at Lenvik
menighets nomineringsgruppe kan registreres innen fristen 2. januar.
Det var ikke kommet inn forslag til medlemmer i nominasjonskomiteen innen fristen, 28. nov. Det er ønskelig
med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Dette bør være folk med bred kontaktflate i menigheten og/ eller som
vil ta jobben med å kontakte folk direkte med forespørsel om å stille som kandidat til menighetsrådet.

Det sendes ut e-postforespørsel til de sittende medlemmene i menighetsrådet (Kirkevergen) Kort
svarfrist. Nominasjonskomitéen må gi god informasjon til de aktuelle som stiller på lista, slik at det vet
hva vervet innebærer.

Bør det være noen fra nordre del av Lenvikhalvøya? Disse forespørres: Linda Duckert Pedersen, Beate
Kvammen, Asle Bogen, Odd Fredriksen, Ole Henriksen, Inger Lajord, Solrun Borvik ,Ann Eva
Hansen, Mathilde Karlsen, Ketil Renland – spørres i rekkefølge
Vedtak: Kirkevergen forespør de foreslåtte kandidatene i nevnt rekkefølge. AU fullfører saken
innen 18.des.

Saksnr
Sak
Søke bispedømmet om 1 ekstra diakonstilling?
M38/18
Vedlegg: Info fra BDR

Møtedato
05.12.18

Saksframstilling: Under bispevisitasen var biskopen med følge på besøk hos kommunen. Der
møtte han både ordfører, rådmann, kommende rådmann og økonomisjef. Det var en hel del
fokus på det arbeidet menigheten gjør for ungdom og sosialt vanskeligstilte. Vi møtte en
veldig positiv holdning til det arbeidet som gjøres her i menigheten.
I etterkant av møtet anbefalte Heidi Norby at vi søker tilskudd til midler til mer ressurser til
diakonalt arbeid, spesielt spissa mot ungdom. Det gjelder midler for en 3-årsperiode, og må
være et samarbeid med kommunen.
Kirkevergen er litt usikker på om dette er rett timing for oss som menighet, med en del
utskiftinger i staben og høyt arbeidspress på kirkevergen. Det er også vanskelig å få
kommunen/ fellesnemnda til å binde seg opp mot midler som skal gjelde Senja kommune.
Samtidig finnes det nok midler i kommunen til arbeid for ungdom, men de har ikke helt
funnet ut hvor pengene skal brukes.
Menighetsrådet inviteres til drøfting av dette.
Møtet lukkes.
Møtet ble åpnet igjen
Vedtak:
Det settes ned en komité bestående av kirkeverge, nestleder og sokneprest som
utarbeider søknad og tar et møte med kommunen for å avklare finansieringsmuligheter før den
12. des.

Saksnr
M39/18

Sak
Valg av leder og nestleder 2019

Møtedato
05.12.18

Saksframstilling: Leder signaliserte på forrige møte at denne saken ville bli sak på dette møtet, i
henhold til regelverket. Han sa også at han var usikker på om han kunne stille som kandidat til
ledervervet pga sin arbeidssituasjon med mye reisevirksomhet.
Lenvik fellesråd og menighetsråd må ha en leder og nestleder også i 2019. Alle rådets møtende og
valgte medlemmer er kandidater til disse vervene i utgangspunktet.

Møtebehandling: Av saksdokumentene går det fram at ingen av dem har frasagt seg
gjenvalg. Det har heller ikke kommet andre opplysninger om det.
Forslag til vedtak: Gjenvalg

Vedtak: Gjenvalg av leder 2019:
Vebjørn Konradsen
Gjenvalg av nestleder 2019: Trude Killie Solli
Enstemmig
Møtet slutt kl 13.30
Refererent: Eli Blomseth Helgesen

