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Saksnr

Sak

Møtedato

F01/19








Referatsaker

31.01.19

Vedtaksliste KAU-møte 05.12.18
Nabovarsel angående et høyt lagerbygg mellom Finnfjord Nye og Finnfjordbotn kirkegård
Møte i arbeidsutvalget Kafé Pluss
Årsrapport Lenvik menighet (Trosopplæring)
Søknad parkeringsplass Finnsnes kirke
Søknad om tilskudd til ny stilling diakoniarbeider
SSB årsstatistikk 2018

Møtebehandling: Noen av medlemmene hadde ikke fått opp referatene, derfor ble referatene omtalt,
spesielt dette med lagerbygg i nærheten av Finnfjordbotn Nye. Der var det ikke sendt inn merknader
fra kirkevergens side. Rådet så også på søknaden som gjelder parkeringsplassen – det er gitt positive
signaler. SSB-statistikken ble gjennomgått av sokneprest.

Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering
Vedtak: Referatene tas til orientering
Saksnr
F02/19
Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

Sak
Orienteringssaker

Møtedato
31.01.19

15.01.2019
19/00002
19/00002-001
012.2
Eli Blomseth Helgesen

Saksfremstilling




Oppfølging søknad om 1 ekstra diakonstilling. Komiteen for søknad om ekstra diakonstilling sendte
sin søknad til BDR før jul. Vi fikk telefonisk svar allerede den 20. des fra diakon Heidi Norby ved
bispedømmekontoret. Vi fikk ikke tildelt den ekstra stillingen som var opprettet pga vakanse i
Kautokeino. MEN - Kirkerådet har 14 mill disponible til diakonale tiltak, og hun sender vår søknad dit,
og har relativ god tro på at vi kan få midler derfra. Kirkevergen informerte om at siste nytt var at vi
heller ikke kan regne med å få disse statlige midlene, ettersom det er krav om minst 50 %
egenfinansiering.
 Oppfølging av parkeringsavgift: Kirkevergen har fulgt opp parkeringsplass-saken med kommunen og
bedt om at den blir ferdig asfaltert og oppmerket, samt at veien ned til Kafé Pluss blir grøftet/
vedlikeholdt. (se referatsak). Det er godt håp om at det vil bli gjort med det generelle vedtaket som ble
gjort i kommunen rundt juletider om oppgradering av veier og plasser.
 Initiativ Tennskjær kirkegård – resultat: Kirkevergen informerte i forrige møte om dialog mellom
grunneier på Tennskjær, ordfører og kirkeverge. Ordfører har funnet plass til å bevilge penger til strøm
til kirkegården på Tennskjær. Veldig gledelig!
Orientering om regler for bruk av kirker, jfr oppslag i Folkebladet; Oppslaget gjaldt at det ikke var gitt
tillatelse til en human-etisk seremoni i kirka. Det er det i følge Kirkemøtet ikke anledning til.
 Orientering om steamer: Ny steamer er kjøpt inn fra Øverbygd Elektro. Den har blitt finansiert med 50
% gaver fra menigheten og 50% av fellesrådets midler. Det ser ut til at den fungerer veldig bra.
 Orientering fra arbeid i kirkelig fellesnemnd

Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning
Møtebehandling: Det kom noen spørsmål og kommentarer underveis.
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning

Saksnr
F03/19
Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

Sak
Vedta budsjett for 2019

Møtedato
31.01.19

15.01.2019
19/00003
19/00003-001
151
Eli Blomseth Helgesen

Saksfremstilling
Også i år legges forslag til årsbudsjett for drift og investering fram på overordnet nivå, i skjema 1A og 1B.
Det ligger link i budsjettene til detaljregnskap, og det sendes ut elektronisk slik at medlemmene kan gå inn
på forhånd for å sjekke mot detaljbudsjettet. Kirkevergen ber om at spørsmål i forhold til budsjettet i den
grad det er mulig sendes kirkevergen på forhånd slik at jeg kan gi tilfredsstillende svar.
Forslag til endring i budsjettet må legges fram i balanse.
Budsjettet er indeksregulert og kommunen gir også i år ekstratilskudd til diakonlønn og støtte til
Torsdagsklubben på til sammen 377 000 kr. I tillegg er det bevilget 300 000 ekstra til vedlikehold (maling)
av kirker. Det er viktig at mye av det vedlikeholdsarbeidet som ligger inne på prioriteringsplanen settes i
gang så fort som mulig i 2019, slik at vi ikke har for mye på disposisjonsfond før vi går inn i Senja kirkelige
fellesråd.
Lenvik kommune har også vedtatt ekstrabevilgning til renovering av tak over menighetssalen. Det
skulle egentlig vært gjort i fjor, men måtte gjennom en runde med merbevilgning før det kunne lyses
ut på anbud. Arbeid planlegges utført i 2019. Det tar kommunen over sitt eget investeringsbudsjett.
Arbeid med å montere lynvern på Lenvik kirke var prioritert og planlagt i 2018 ved å gjøre bruk av penger
på disposisjonsfond. Det er nå bestilt ved bruk av ubrukte midler på disposisjonsfondet, budsjettert med
150 000.
Fordeling av midler fra interne ofringer (menighetskassa) er satt opp slik at de enkelte
menighetsaktivitetene skal gå i balanse. Størst utfordringer har diakoni med å gå i balanse. Der er det
nødvendig å bruke av bundne fond. Det gjelder også Kafé Pluss der vi har ekstra lønnsutgifter i år.
Kirkevergen vil søke BDR om at refusjonen for lønnsutgifter til kateket og diakon økes, ettersom
forskjellen utgjør til sammen ca 50 000 kr.
Driftsbudsjettet har ellers ingen store endringer fra fjorårets budsjett.
Investeringsbudsjettet gjelder pliktig kjøp av andeler/aksjer i KLP, og beløpet framkommer fra KLP sine
dokumenter. Beløpet overføres fra ansvar 10 i driftsbudsjettet.

Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas med de endringer som kom under møtebehandlingen
Møtebehandling. Det kom ønske fra leder om at budsjettsaken utsettes til neste møte. Begrunnelsen
gjaldt uklarhet vedrørende prinsipper som gjaldt budsjett og regnskap. Kirkevergen viste til at
Forordninger for økonomiforvaltningen i den norske kirke var fulgt, at budsjettet var lagt fram for

regnskapsrådgiver i KA og at det var lagt fram på overordnet nivå 1A med link til detaljbudsjett. For
kirkevergen var det uklart hva som manglet. En del debatt om dette.

Vedtak :
Saken utsettes til neste møte, sammen med andre saker som er relatert til budsjettet.
(M10/19) om fordeling av interne midler fra menighetskassa som egentlig skulle vært
behandlet før budsjettet.
Med 8 mot 1 stemme.
Saksnr
F04/19

Sak
Lynavleder Lenvik kirke

Møtedato
31.01.19

Saksframlegg: Kirkevergen ba om tilbud på lynvern fra Myre elektro høsten 2018 da det så ut til å
være nok midler til å gjennomføre dette prioriterte tiltaket. Myre elektro hadde imidlertid ikke
kapasitet til å gjøre arbeidet da. Det ble gjennomført befaring i begynnelsen av januar og arbeidet er nå
bestilt og vil være gjennomført i løpet av februar. Kirkevergen vil informere vårt forsikringsselskap,
Knif om dette, da det vil gi lavere forsikringspremie.
Møtebehandling: Spørsmål om det er innhentet anbud fra flere. Nei. Kun Myre i området leverer
dette. Prisen er også under det som krever anbudsrunde.
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering

Saksnr
F05/19

Sak
Møtedato
Renovering av tak over menighetssal Finnsnes kirke 31.01.19

Saksframlegg: Lenvik kommune hadde bevilget penger til renovering av tak over menighetssalen på
Finnsnes kirke i 2018. Etter at et firma hadde vurdert arbeidet, viste det seg at bevilgningen på
400 000 ikke var tilstrekkelig. Arbeidet ble stoppet opp mens sak om merbevilgning ble behandlet. Nå
er det bevilget kr 800 000 til arbeidet, som skal skje i 2019. Sendes ut på anbud i disse dager.
Arbeidet har kommunal prosjektledelse.

Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering
Saksnr
F06/19

Sak
Ekstra vedlikeholdstilskudd

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling: Kommunen har bevilget 300 000 kr ekstra til vedlikeholdstiltak i 2019. Fellesrådet
hadde søkt om 500 000. I henhold til vår økonomiplan er det nå maling av Lenvik kirke som står for
tur. Det gjenstår også maling av Rossfjord kirke i høyden. Det er viktig at dette arbeidet igangsettes i
løpet av våren 2019. Kirkevergen anbefaler at fellesrådet bruker av sitt disposisjonsfond hvis
kostnadene overgår 300 000 kr.
Pri

Hva

Hvor

Antatt
kostnad

2018

2019

2020

2021

1
2
3

Maling og
takrenner
Utredning
/gjenbruk
Lynavleder

Lenvik

300 000

200 000

Laukvik kirkegård

500 000

100 000

Lenvik kirke

150 000

150 000

100 000
400 000

Møtebehandling: Innspill på at Rossfjord har enda større behov for maling. For arbeid på Lenvik
kirke : Det må settes opp godkjent stillas eventuelt bruke godkjent lift. Det kan bli en kombinasjon
mellom innleid arbeidskraft og dugnadsarbeid. Hvis man bruker dugnadsfolk, så må det følges lover
og regler. Viktig å bruke folk som kan det, slik at man får et godt resultat. Fellesrådet må være sitt
arbeidsgiveransvar bevisst. Hvis man gjør det internt er det ikke behov for å lyse ut. Det må hentes inn
flere anbud/ lyses ut på anbud – alt etter rammen for prosjektet.
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Kirkevergen utreder saken.

Saksnr
F07/19

Sak
Møtekalender 2019

Møtedato
31.01.19

Forslag til vedtak: Møtekalenderen vedtas med de endringsforslagene som kom under møtet.
Møtebehandling: Oktobermøtet er foreslått på onsdag, flyttes til torsdag 24. okt. Augustmøtet;
Vanskelig å få til AUmøte 14 dager før. Foreslår derfor AUmøte 19. aug, slik at møtet 29. aug
beholdes.
Vedtak: Møtekalenderen vedtas slik: Fellesrådsmøter 31/1, 21/2, 23/5, 29/8, 24/10 og 5/12. Se
vedlegg

Saksnr
F08/19

Sak
Regnskapsrapport 2018 nyeste

Møtedato
31.01.19

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering

Møtebehandling: Bunnlinja er misvisende. Det kan være lurt å sette inn en linje i
regnskapsrapporten som viser arbeid som har vært planlagt i 2018, men ikke er utført da. Det
vil gi et riktigere bilde av grunnen til et eventuelt overskudd/ mindreforbruk. Det blir lagt
fram et regnskapsresultat i kommende møte. Det er ønskelig å ha et disposisjonsfond både for
fellesrådet og menighetsrådet.
Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering

Saksnr
F09/19

Sak
Betalingsnormer fra 2020

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling: Den kirkelige fellesnemnda valgte å sende forslaget vedrørende betalingsnormer fra
2020 til fellesrådene til høring før endelig beslutning tas.
Forslaget som legges fram er basert på en sammenligning av nåværende priser som går fram av
skjemaet. Prinsipper som er lagt til grunn ved ulike eksisterende betalingsnormer er å bruke det
samme som nå eller høyere. Menighetsrådene må selv behandle sine betalingsnormer.
Dette er forslag til en betalingsnorm som man starter med i 2020. Den vil sikkert bli revidert.
Forslag til vedtak: Forslaget vedtas med de endringer som kom under møtebehandlingen

Møtebehandling: Linje 6: Unødvendig med ekstra administrasjonsgebyr. Linje 7: Festeavgift dobling
er en stor økning – hva med 2000? Linje 17: Møtehonorar : Vi må være forsiktig med å kutte ut dette,
vi får heller diskutere størrelsen på det. Linje 9: Begravelse/ vielser utenbygds: Mister vi kirkelige
vielser hvis det koster noe? Linje 12: Konfirmasjonsavgift: Må bestemmes av menighetene. I Lenvik
har det vært regna på utgiftene, og har funnet ut at det utgjør 1350 kr, inkl leir.
Vedtak: Innspillene fra Lenvik kirkelige fellesråd vedrørende betalingsnormer oversendes
kirkelig fellesnemnd.

Saksnr
Sak
Møtedato
M01/19
Referater og orienteringssaker
31.01.19
1 vedlegg Bønnelista,
Saksframstilling:
 Orientering om nominasjonskomitéen ved Trude. Den består av Trude Killie Solli,
Ann-Eva Hanssen, Beate Kvammen.
 Orientering om bønnelista – en alternativ liste til bispedømmerådet
 Orientering om møte 20. februar ved kirkevergen.
 Takk for offer
Møtebehandling. Eli må sjekke ut hva valgkurset 20. februar inneholder, om alle i
nominasjonskomitéen deltar? Nominasjonskomiteen finner retningslinjer for valgprosessen på
kirken.no og i sakspapirer fra menighetens møte 5.12.18. Fristen for å foreslå medlemmer til
bønnelista – en liste til bispedømmerådet har gått ut.

Forslag til vedtak:
Vedtak: Beate og Ann-Eva i nominasjonskomitéen spørres om å delta onsdag 20. februar fra kl
14. Trude stiller fra menighetsrådet.

Saksnr
M02/19

Sak
Biskopens protokoll og visitasforedrag

Møtedato
31.01.19

Saksframlegg: Menighetsrådet inviteres til refleksjoner rundt biskopens protokoll og
foredrag.
Møtebehandling: Flere hadde ikke fått åpnet vedlegget. Derfor var det ønske om å utsette saken.
Forslag til vedtak: Protokollen og foredraget tas til orientering med de innspill til oppfølging
som kom under møtebehandlinga.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte
Saksnr
M03/19

Sak
2 kirkejubileer i 2019

Møtedato
31.01.19

Saksframlegg:
Lenvik kirke er 140 år og Finnsnes kirke er 40 år i 2019. Menighetsrådet inviteres til å komme med
innspill til hvordan dette skal markeres.
Det er vanlig at jubileer markeres med festgudstjeneste.
AU ser det som ønskelig at det blir kulturinnslag på begge disse gudstjenestene.

Det er viktig at de tidfestes i gudstjenesteplanen så fort som mulig.
Forslag om å sette ned komitéer for dette. Kirkeringen og Finnsnes kirkeforening forespørres om å
delta. Forslag om oktober for Finnsnes kirke. Det kan kanskje kombineres med vigsling av kirkegård
på Geitryggen på høsten.

Møtebehandling: Andre kapeller som har hatt jubiléer har vært ivaretatt av kirke- og
kapellforeninger. Menighetsrådet bør være forsiktig med å ta på seg nye oppgaver denne gangen.
Forslag om at menighetsrådet signaliserer til kirke/kapellforeninger at de er positive til å bidra.

Vedtak: Menighetsrådet signaliserer til kirke/kapellforeninger at de er positive til å bidra ved
kirkejubileum.

Saksnr
M04/19

Sak
Kirkens SOS

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling:

Fra 1.januar 2019 vil Kirkens SOS-sentret i Nord-Hålogaland bli innlemmet i den nye
landsforeningen Kirkens SOS. Kirkens SOS, avd Nord-Hålogaland har i dag ikke medlemmer
fordi senteret har vært en virksomhet i Kirkens Bymisjon i Tromsø. Vi inviterer derfor
menighetene i Nord-Hålogaland til å bli medlemmer i Kirkens SOS,avdeling NordHålogaland. Det er ikke medlemskontingent knyttet til medlemskapet.
Med dette vil interimsstyret invitere menighetene i Nord-Hålogaland til å bli medlem i
Kirkens SOS, avdeling Nord-Hålogaland. På første ordinære årsmøte for sos-sentret i NordHålogaland, skal det velges nytt styre. Innkalling til årsmøtet i Nord-Hålogaland, skal skje 6
uker før det avholdes i slutten av mars. Vi vil derfor be om at vedtak om medlemskap meldes
senest 10.februar 2019. Derfor vil interimsstyret be om at denne invitasjonen til
menighetsrådet, blir behandlet så raskt som mulig.
Møtebehandling:
AUs forslag til vedtak: Lenvik menighet melder seg inn i Kirkens SOS
Vedtak: Lenvik menighet melder seg inn i Kirkens SOS, avd Nord-Hålogaland.
Saksnr
M05/19

Sak
Diakoniarbeid i menigheten

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling:
Fra 1. januar har Nina Rolfsmann fått 100 % stilling som diakoniarbeider i Lenvik. Inkludert i
stillingen er også klubbleder på Torsdagsklubben. I utlysningen gikk det fram at en ny diakoni
arbeider vil kunne forme en del av arbeidet, ettersom behovet er så stort. Likevel er det viktig
at fellesråd og menighetsråd gir føringer for arbeidet.
KAU behandlet saken i sitt møte 05.12.18 og ga føringer for arbeid som det er viktig å
videreføre i diakoniarbeidet i menigheten. I vedtaket står det:
KAU vil at disse arbeidsoppgavene skal videreføres i diakoniarbeidet i menigheten, Kafé Pluss,
leksehjelp, Internasjonal kafé, kirketreff, julegaveaksjonen, Kongo-aksjonen, flyktningearbeid,
samarbeid om konfirmantundervisning, besøkstjenesten.

Ettersom Kjellrun ønsket å fortsette å jobbe som diakoniarbeider er det opprettet en midlertidig
stilling i 30 % for 2019. Etter avtale med henne vil hun da ha ansvar for Kafe Pluss og
Kongoaksjonen. Nina har ansvaret for det øvrige, samt at hun deltar i ungdomsarbeidet, som
Torsdagsklubben og noe konfirmantarbeid.
Ettersom det er søkt om midler til en diakonistilling til er det ønskelig at menighetsrådet gir
innspill og eventuelt føringer for arbeidet videre.
Møtebehandling: Ingen innspill ettersom vi har fått signaler om at vi ikke vil få ytterligere
midler til diakoni.
Vedtak: Saken tas til orientering
Saksnr
M07

Sak
Behandle fordeling av eksterne og interne formål.
Behandle offerliste eksterne formål

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling: Det er menighetsrådet som bestemmer hva ofringene i forbindelse med
gudstjenestene skal gå til. Det har vært vedtak på at det skal fordeles med 50 % til eksterne formål og
50 % til intern formål de 3 siste årene.
Det er imidlertid vanskelig å beregne hvor mye som kommer inn de forskjellige søndagene, og tallene
for de 3 siste årene har vært slik:

Eksterne ofringer
Interne ofringer

2016
255 950
197 443

2017
356 390
223 814

2018
326 824
201 694

Budsjett 2019
250 000
191 000

Det er soknepresten som lager et oppsett på hvem som skal ha ofringer de ulike søndag, ut fra ei liste
som menighetsrådet vedtar.
Det er mulig å regulere forholdet mellom interne og eksterne formål siste kvartal.
Soknepresten la fram forslag til ulike formål (se vedlegg)

Møtebehandling: Sokneprestens forslag ble gjennomgått og det ble gjort noen få endringer
Forslag til vedtak: Offerlista vedtas med de endringene som kom under møtet
Vedtak: Offerlista vedtas med de endringene som kom under møtet (se vedlegg)
Kåre Norum forlot.

Saksnr
M08

Sak
Informasjon om kirkeasyl

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling: Biskopen påpekte i sin visitasprotokoll at det ikke skal være sånn at mennesker blir
sittende i årevis i kirkeasyl, slik tilfellet er i Finnsnes kirke.
Han anbefalte at menighetsrådet får jevnlige rapporter om saken.
Informasjon om status vedrørende kirkeasylet ble lagt fram av Trude Killie Solli, som er med i
støttegruppa.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering

Saksnr
M09

Sak
Agenda 1

Møtedato
31.01.19

Saksframstilling: Soknepresten informerte om prosjektet Agenda 1 i Midt-Troms. Agenda1 er et kurs
i menighetsutvikling som er laget av IMIkirken i Stavanger. Kurset består av undervisning og teamarbeid. Undervisningen danner utgangspunktet for kurset, og handler om ulike metoder og
arbeidsmåter for å legge til rette for menighetsvekst, som for eksempel hvordan bygge kultur og
hvordan lære opp nye ledere. Som regel er det refleksjoner og arbeid i teamene etter hver
undervisningsbolk, gjerne med rapport i plenum. Gjennom kurssamlingen reflekterer man i teamet
over hvor man er i menigheten, hvilke muligheter man ser, og hver samling avslutter med at man lager
en konkret plan for det videre arbeidet fram til man møtes igjen på neste samling.
Lenvik menighet ved soknepresten har tatt initiativ til og ansvar for å gjennomføre dette prosjektet i
Midt-Troms. Hun søker nå om å videreføre dette i 2 år til. Det er beregnet en årlig kostnadsramme til
prosjektet på kr 15 000 som skal dekkes av en brukerbetaling på kr 3000 fra 5 grupper, Lenvik x 2 ,
Målselv, Berg og Torsken
Møtebehandling:
Vedtak : Menighetsrådet er positiv til å videreføre Agenda 1. Ønsker årlig referat/oppsummering fra arbeidet.

