Alle saker
Saksliste:
Opprop
Forfall: Marita Albertsen, Julie Olsvik, , Gunnleif Alfredsen, Inger May Simonsen, Ann-Kristin Hansen. Kåre
kom 10.32
Informasjon om at Kirkevergen er syk.
Møtet lukkes.
Møtet åpnes.
Åpningsord
Godkjenning av
 innkalling
 saksliste/ eventueltsaker Det foreslås at sak M10/19 tas før behandling av budsjettet
 protokoll fra forrige møte

Fellesrådssaker
F10/19

F11/19
F12/19
F13/19
F14/19
F15/19

Referatsaker
o Referater fra Kafé Pluss
o Referater fra Senja kirkelige fellesnemnd
o Innmeldelse i Kirkens SOS signert
Orienteringssaker
Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2019
Vedta budsjett for 2019 med prinsipper
Behandle regnskap for 2018 med plassering av mindreforbruk
Behandle årsberetning

Saker til menighetsrådet:
M10/19
Behandle fordeling av interne ofringer og gaver
M11/19
Referater og orienteringssaker for MR
M12/19
Tidfeste menighetens årsmøte
M13/19
Behandle biskopens protokoll og visitasforedrag
M14/19
Forslag til kandidater til bispedømmerådet
M15/19
Bankavtale

Saksnr
F10/19

Referatsaker

Møtedato
14.03.19

3 vedlegg
 Referater fra Kafé Pluss
 Referater fra kirkelig fellesnemnd
 Signert innmeldingsskjema Kirkens SOS

Saksframstilling: Det forutsettes at utsendte referater er lest før møtet. Under møtebehandlingen
besvares spørsmål og det vurderes om det er saker som må følges opp ytterligere.

Møtebehandling: Det ble spørsmål om hvordan det blir i forhold til de tre kirkevergene som
er i dag. Man ønsker en overordnet kirkeverge-stilling, og at de tre som er kirkeverger i dag,

ønsker å jobbe videre innenfor fagområder på administrasjon. Gruppe 1 jobber med denne
saken, og Fellesrådet ble orientert om dette.
Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering
Vedtak: Referatene tas til orientering. Enstemmig.
Saksnr
F11/19

Sak
Orienteringssaker

Arkivkode:
Saksbehandler:

Møtedato
14.03.19

012.2
Eli Blomseth Helgesen

Saksfremstilling – orienteringene legges fram muntlig av kirkevergen
Møtebehandling: Fellesrådsleder orienterte muntlig om sakene

Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning

Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. Enstemmig.
Saksnr
F12/19

Sak
Prioritering av vedlikeholdssaker

Møtedato
14.03.19

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 vedlikeholdsarbeidet igangsettes i løpet av
våren 2019. Kirkevergen anbefaler at fellesrådet bruker av sitt disposisjonsfond hvis kostnadene overgår
300 000 kr.
Tabellen under viser den nåværende prioriteringsplanen:
Pri

Hva

Hvor

1

Maling og
takrenner
Utredning
/gjenbruk
Tårn og kleding
Skifte dører/
overbygg
Gjerde rundt +
hovedport ny del.
Restaurere
glassmaleri

2
3
4
5
6

2019

Lenvik kirke

Antatt
kostnad
300 000

Laukvik kirkegård

500 000

100 000

400 000

Gibostad

150 000

50 000

100 000

?

Rossfjord krk

250 000

250 000

Finnfjord Nye

250 000

100 000

?

100 000

500 000

2020

2021

300 000

400 000

Kirkevergen viser også til andre større vedlikeholdsoppgaver fra det interne HMS-arbeidet som ikke tidligere
er plassert inn på prioriteringsplanen:




Skifte himling i garderobe, menighetssal, kirkestue, peisestue
Montere sensorer i samme rom pluss kirkerom med direkte brannvarsling til 110. (Min. 250 000)
Automatisk åpning av hoveddører Finnsnes kirke og skifting av dører







Klimatiltak kontordel
Utskifting av dører Fjordgård
Forbedring av trapp/ rullestoltilgang Fjordgård
Forbedring av trapp/ rullestoltilgang Lenvik
Bytte taktekke på Sandbakken kapell

Møtebehandling: Det ble kommentert at takplatene i flere rom faller ned i Finnsnes kirke.
Hva betyr det å bruke av disposisjonsfondet? Hvor stort er disposisjonsfondet? Det er viktig at når man
innhenter anbud/tilbud at man innhenter flere tilbud i tråd med gjeldende regler. Kan kommunens
vaktmestere gjøre noe?
Det gjenstår også mye maling av Rossfjord,
Forslag om å flytte reparasjon av himling i Finnsnes kirke opp på 2. plass. Er det mulig å flytte Laukvik
kirkegård lenger ned?
Ole Henriksen har sjekket taket, og mener det kan repareres ganske enkelt ved at platene f.eks skrus fast.
Dette vil bli en enkel og billig løsning, og bør sjekkes ut før eventuell anbudsprosess.
Forslag til vedtak: Prioriteringsplanen endres i henhold til møtebehandlinga
Vedtak:
Pri

Hva

Hvor

1

Maling og
takrenner
Utbedre himling i
garderobe,
menighetssal,
kirkestue,
peisestue

Lenvik kirke

Utredning
/gjenbruk
Tårn og kleding
Skifte dører/
overbygg
Gjerde rundt +
hovedport ny del.
Restaurere
glassmaleri

2

3
4
5
6
7

Antatt
kostnad
300 000

2019

2020

2021

Laukvik kirkegård

500 000

100 000

400 000

Gibostad

150 000

50 000

100 000

?

Rossfjord krk

250 000

250 000

Finnfjord Nye

250 000

100 000

?

100 000

300 000

Finnsnes kirke

500 000

400 000

Prioriteringsplanen endres, slik at himlingen i nevnte rom i Finnsnes kirke blir prioritert. Fellesrådet mener at
både maling av Lenvik kirke og utbedring av himlingen i Finnsnes kirke må utføres snarest mulig.
Resterende punkter på lista må tas opp i neste møte. Enstemmig.

Saksnr
M10/19

Sak
Fordeling av midler fra menighetskassa

Møtedato
14.03.19

Saksframstilling:
Det er lagt til grunn midler fra interne ofringer på kr 150 000 og gaver til menigheten på kr 60 000, begge
deler en økning fra 2018. Til sammen 210 000 kr som er menighetens midler. Noen av disse må gå til å
dekke omkostninger og andre utgifter, som f.eks utgifter til mørketidsfest.

Da har jeg beregnet at det er 191 000 til fordeling på menighetsaktivitetene.
2017
2 000

313002

Post- og bankgebyr
Andre utgifter til forbruksvarer og tjenester (inkl
312000 mørketidsfest)
Kjøp av varer og tjenester
338000 Interne overføringer (utg.)
346500 Overføring av ofringer
Refusjoner og overføringer
SUM UTGIFTER
386000 Offer/innsamling egen virksomhet
386500 Offer/innsamling annen virksomhet
387000

Tilskudd/gaver fra andre
Tilskudd og gaver

20

MENIGHETSKASSA

Inntekter
Ofringer egen menighet
Gaver egen menighet

182 000
180 000

187 000
180 000

-132 000
-180 000
-52 000

-140 000
-185 000
-47 000

0,00

0,00

Budsj 19
8 000
11 000
19 000
191 000
250 000
441 000
460 000
-150 000
-250 000
-60 000
-460 000
0

Regnskap
Budsjett
Reg budsjett 2018
2019
-143
494
-207 000
-150 000
-58
200
0
-60 000
-201 694

-210 000

Andre utgifter

7 435

11 000

Portoutgifter

10 104

8 000

17 539

19 000

30 000

20 000

30 000

20 000

10 000

15 000

6 000

6 000

6 000

27 000

51 000

SUM INNTEKTER

Budsjett 18
5 000

-207 000

5 000

Fellesutgifter
Menighetskassa
Konfirmant
Menighetsblad
Agenda
Trosoppl (til m-arbeider)

37 000

Søndagsskole R

3 000

0

Diakoni

6 000

16 000

Kafé Pluss
Torsdagsklubb

40 000

36 000

26 000

28 000

30 000

20 000

21 000

125 000

191 000

Fordelt/ overført
SUM UTGIFTER

181 000

BALANSE/REST

-26 000

210 000
59 155

0

Møtebehandling: Det ble stilt spørsmål om økningen på diakoni skyldes lønnsmidler. En del
samtale og diskusjon omkring bruken av menighetskassas midler som viser behovet for en
prinsippdebatt.

Forslag til vedtak: Fordelingen av inntektene til menighetskassa fordeles som i ovenstående tabell.
Vedtak: Fordelingen av inntektene til menighetskassa fordeles foreløpig som i ovenstående tabell.
Menighetsrådet ønsker en prinsippdebatt om bruk av menighetskassa på neste møte, og vil deretter
på nytt se på fordelingen av menighetskassa. Enstemmig.

Saksnr
F13/19

Sak
Vedta budsjett for 2019

Møtedato
14.03.19

Arkivkode:
151
Saksbehandler:
Eli Blomseth Helgesen
Forslag til driftsbudsjett C

Årsbudsjett investering
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 345 000 kr. I tillegg er det bevilget 300 000 ekstra til vedlikehold 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.
I forrige sak ble prioritering av større vedlikeholdssaker gjort. Det er derfor lagt inn bruk av
disposisjonsfond med ytterligere kr 300 000. I forslag til budsjett er 200 000 lagt til ansvar 11 og 100 000
lagt til ansvar 12.
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.
Behandling av budsjett ble utsatt i forrige møte fordi AU ønsket å drøfte noen prinsipper.
Prinsippene som ble drøftet var:
- Om det lovpålagte tilskuddet fra kommunen bare skal gå til ansvar 10, 11 og 12 (fellesrådets
virksomhet) eller om noe kan gå til menighetsdrift.
o Handlingsrommet ligger kun i hvor stor del som skal gå til konfirmantundervisning.
- Om størrelsen på den interne overføringen fra trosopplæring til ansvar 10 og 11.
o Størrelsen har variert fra år til år, men ble opprinnelig innført for å dekke arbeid med
administrasjon av trosopplæringsmidler og «leie av lokaler» for menighetsaktivitetene. Skal
det være troverdighet i dette, så bør overføringene være relativt like fra år til år. Er i 2019
satt lavere enn tidligere. Det har også vært utfordring med å få brukt opp alle midlene, så den
interne overføringa har også vært gjort for å beholde tilskuddet.
- Om de budsjetterte interne overføringene til menighetsaktiviteter skal betraktes som bevilget uansett
behov, eller som at de er til disposisjon til regnskapsavslutningen begynner.
o Ettersom dette er interne øremerkede midler kan de IKKE settes på bundne fond, derfor må
man betrakte dem som disponible midler i regnskapsåret.

Forslag til vedtak:
1. Driftsbudsjettet vedtas med de endringer som kom under møtebehandlingen
2. Investeringsbudsjettet vedtas som framlagt.
Møtebehandling:
Tips fra Ole Henriksen: I Rossfjord lånte de liften til brannvesenet for å komme opp i tårnet i
Rossfjord kirke. Er det mulig å låne den nye stigebilen til brannvesenet når lynavleder skal
monteres på Lenvik kirke, i stedet for å leie kranbil fra Sørreisa kran? Er det mulig å spare litt
penger i så fall?
Vedtak:
1. Driftsbudsjettet vedtas foreløpig som i saksframlegget. Fellesrådet ønsker en
prinsippdebatt om budsjett på neste møte, og vil deretter behandle budsjettet på nytt.
2. Investeringsbudsjettet vedtas som framlagt.
Enstemmig.
Saksnr
F14/19

Sak
Behandle regnskap 2018

Møtedato
14.03.19

2 vedlegg:
Saksframlegg: Regnskapet framlegges med et mindreforbruk på -435 354,88 til sammen for Lenvik
kirkelige fellesråd og menighetsråd. Mesteparten av dette overskuddet utgjør bruk av disposisjonsfond
på kr -397 000 som var planlagt brukt til kirker og utredning Laukvik kirkegård. Det ble gjort arbeid
på Rossfjord kirke av 2 lokale snekkere som leverte godt arbeid til en rimelig pris.
På utredning kirkegård Laukvik er arbeidet ikke gjort og det skyldes kapasitetsproblemer hos
kirkevergen.
Det er avsatt kr 8 380 på bundet fond til Kirkestua og 14 000 til blomsterfond.

Fellesrådets resultat er -383 240,15, men uten bruk av disposisjonsfond vil ansvarene 10, 11 og 12 stå
med et merforbruk på 13 240.
Fellesrådet har til sammen -332 092,88 på bundne fond, derav 103 007,95 til Ecclasia (digitalisering
av kart).
Ansvar 10
Ansvar 11
Motpost avskrivning
Resultat 11
Ansvar 12
Motpost avskrivning
Resultat 12
Resultat LKF før avsetn
Derav bruk av disposisjonsfond
Resultat uten bruk av disposisjonsfond

-121 031,75
595 196,94
-708 330,34
-113 133,40
-23 347
-125 728
-149 075
-383 240,15
-397 000
13 240

Menighetens regnskap går med et mindreforbruk på kr -52 114, etter avsetninger til bundne fond
på kr 94 899.
Vedlagte oversikt over bundne fond viser at menigheten har til sammen kr 418 546 på ulike bundne
fond.
Kirkevergen foreslår at man i regnskapsavslutningen skiller mellom fellesrådets resultat og
menighetens resultat.
Møtebehandling:
Forslag til vedtak:
1. Det framlagte regnskapet godkjennes
2. LKFs mindreforbruk på kr 383 240,15 avsettes til disposisjonsfond
3. Lenvik menighets mindreforbruk på kr 52 144 avsettes til disposisjonsfond for Lenvik
menighet
Vedtak:
1. Det framlagte regnskapet godkjennes.
2. LKFs mindreforbruk på kr 383 240,15 avsettes til disposisjonsfond.
3. Lenvik menighets mindreforbruk på kr 52 144 avsettes til disposisjonsfond for Lenvik
menighet.
Enstemmig.

Saksnr
F15/19

Sak
Behandle årsberetning

Møtedato
14.03.19

1 vedlegg:
Saksframlegg: Den årsberetningen som foreligger her er en som omhandler saker som gjelder soknets
økonomi. Den fullstendige årsmeldinga foreligger til menighetens årsmøte.

Møtebehandling: Ingen merknader til årsberetningen.
Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes med de merknader som kom.

Vedtak: Årsberetningen godkjennes slik den foreligger.
Enstemmig.

Saksnr
Sak
M11/19
Referater og orienteringssaker
Møtebehandling: Ingen saker til orientering.
Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering
Vedtak:

Møtedato
14.03.19

Saksnr
Sak
Møtedato
M12/19
Fastsette dato for menighetens årsmøte
14.03.19
Saksframlegg:
Møtebehandling: I forbindelse med en gudstjeneste, f. eks 7. april i Finnsnes kirke, ca kl
12.30, etter gudstjenesten.
Forslag til vedtak:
Vedtak: Årsmøtet settes til 7. april kl 12.30. Menighetsrådet organiserer kirkekaffen. Trude
gir beskjed til menighetsrådet om deres oppgaver i forbindelse med årsmøtet.
Saksnr
M13/19

Sak
Biskopens protokoll og visitasforedrag

Møtedato
14.03.19

1 vedlegg

Saksframlegg: Menighetsrådet inviteres til refleksjoner rundt biskopens protokoll og
foredrag.
Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Protokollen og foredraget tas til orientering med de innspill til oppfølging
som kom under møtebehandlinga.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Enstemmig.
Saksnr
M14/19

Sak
Lenvik menighets forslag til kandidater til
bispedømmerådets liste

Møtedato
14.03.19

Saksframstilling: Det er ikke kommet noen forslag på kandidater fra Senja prosti, og det etterlyses fra
BDR. Det er satt en ny frist til til 28. mars.

Kandidatene må være forespurt og sagt seg villig til å stille som kandidat.
Møtebehandling: Forslag til kandidater: Solrun Borvik, Janne H. Fyhn (usikker om lek kirkelig tilsatt
kan stå på denne listen), Marita Albertsen, Reidar Strømme, Hilde Hofsøy Strømme, Svein Arild
Berntsen, Marit Reiertsen, Per Inge Søreng, Anette Sørensen Rege, Øystein Fauske.
Forslag til vedtak:
Vedtak: Kandidatene overfor spørres om å stille på bispedømmerådets liste.

Enstemmig.

Saksnr
M15/19

Sak
Avklaring vedrørende bankavtale for menigheten

Møtedato
14.03.19

Saksframstilling: Lenvik menighet og fellesråd er knyttet til Lenvik kommunes bankavtale. Det viser
seg at kommunens avtale sies opp fra 31. mars og at de inngår en ny avtale med DNB fra 1. april i år.
Saken har vært sendt ut til rådets medlemmer med den korte svarfristen vi fikk fra kommunen.
Kommunen har etterpå bedt oss om å undersøke saken nærmere og å be om tilbud fra aktuelle banker
før man tar en avgjørelse. De anbefaler imidlertid at fellesrådet og menighetene slutter seg til en avtale
med samme bank – som ikke trenger å være den samme som kommunens. – De tilbakemeldingene
som har kommet fra forskjellige menigheter har vært ulike, derfor må saken behandles uten
hastevedtak.
Hvis man ikke blir med på kommunens bankavtale nå vil man kunne slutte seg til denne seinere.
Hovedfordelen med å være med på kommunens avtale er at da får man bedre innskuddsrente ettersom
kommunen har så mye større volum enn oss.
I etterkant har vi fått flere opplysninger i sakens anledning etter at jeg har vært i kontakt med RolfSigve Søreng i Sparebank1 Nord-Norges Finnsnesavdeling. Han har ikke kunnet gi oss et tilbud på så
kort tid, men sier at våre kontoer står videre hos dem inntil noe annet er bestemt, men at vi mister de
særvilkårene vi har hatt ved å være en del av kommunens avtale. Det vil imidlertid være mulig å få
andre rabatter eller særordninger enn standard vilkår. De ønsker å behandle menighetene og
fellesrådets forespørsel om tilbud mest mulig samla.

Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

Eventuelt:
M16/19
Vedtak: Menighetsrådet gir AU fullmakt til å godkjenne menighetsrådets liste til menighetsrådsvalget
høsten 2019 når den foreligger.

