Til stede:
Faste medlemmer

Vebjørn Konradsen
Trude Killie Solli
Ernst Norbakken
Ole Johan Henriksen
Janne Helen Fyhn
Kåre Norum
Kommunerepresentant: Gunnleif Alfredssen
Sokneprest
Ruth Astrid Stellmacher
Varamedlemmer
Reidun Elisabeth Simonsen
Sonny Åse Karlsen
Forfall/ ikke til stede: Ann Kristin Hanssen, Per Daniel Borch, Inger May Simonsen, JulieOlsvik Nilsson,
Marita Albertsen
På visitas:
Olav Øygard og Heidi Nordby fra Nord-Hålogaland bispedømme

Rådet er vedtaksfør
Saksliste:
Åpningsord, Opprop
Godkjenning av
 innkalling - OK
 saksliste/ eventueltsaker Sak M33/18. Sak F41 og F42 utsettes. En orienteringssak i tillegg. Sak til
F44/18 Parkeringsavgift ved Finnsnes kirke og F45/18 Valg av leder/ nestleder for 2019.
 Nytt møte 5. des
 protokoll fra forrige møte Godkjent

Saker til menighetsrådet:
M27/18
Visitas av biskopen
M28/18
Referater og orienteringssaker for MR
M29/18
Høring antall sokn
M30/18
Valgkomité
M31/18
Budsjettregulering menighetens midler (interne ofringer og faste gaver)
M32/18
Gjennomgang av menighetens fondsmidler
Fellesrådssaker
F39/18
Referatsaker
F40/18
Orienteringssaker
F41/18
Budsjettregulering
F42/18
Budsjett 2019
F43/18
Behandle HMS-håndbok for Lenvik sokn
Saksnr
M27/18

Sak
Visitas av biskopen

Møtedato
14.11.18

Møtebehandling
Biskopen tok opp disse sakene:
Endringer i bispedømmets regi – til høring pga nye arbeidsformer, strukturer, endret økonomi osv.
Antall prestestillinger er skåret ned med .. stillinger.

Prostigrenser behandles i BDR mandag 19. nov.
Høring soknegrenser og antall sokn foregår nå.
Livet i menigheten – starta med åpent spm til MR om dette.
- Fokus på gamle og verneverdige kirker (i folks bevissthet) og på hva som er prinsipper for
vedlikehold på eldre bygg.
- Spm fra Gunnleif: Har den norske kirke en annen status enn andre kirkesamfunn – det er
viktig for kommunestyrerepresentanter å vite når de setter opp budsjett for overføringer til
både den norske kirke og andre tros-og livssyn. – Biskopen bekrefter at den norske skal ha en
særstilling i henhold til loven – men det gis ikke nærmere føringer på dette.
- Ny lov vil si noe om hvilke bygg som står i en særstilling – innspill fra Vebjørn om at det bør
være Riksantikvaren som sier noe om hvilke bygg det er (bedre enn å bruke kun alder på
kirke)
- Spørsmål om aktivitetene i distriktene – det er en utfordring som man ikke må «slippe». Bør
initiativet komme fra bygdene?
- Spørsmål til biskopen om sammenslåing av fellesråd og konsekvens for antall bygg – hvordan
han ser på det. – Det er forskjell på sentrale strøk med mange kirker og et stort geografisk
sokn med mange kirker.
Kommentarer fra biskopen til MR:
- Veldig omfattende trosopplæringsarbeid. Spesielt positivt at man når ungdom også etter
konfirmasjonstiden
- Lettere å nå barn i distriktene («utdelingsgudstjenester»)?
- Anbefaler diakoni- og kulturarbeid for å nå nye grupper
Spm til MR:
Vurderes misjonstiltak – hva ofringene går til? SAT-7 i 8 år. Lite profilert.
Hvordan når dere og følger opp de frivillige? Mørketidsfest (honnør for det). System for det?
Driver dere aktiv rekruttering for at unge og nye medlemmer til å ta kirkelig utdanning?
Hva gjør dere i forhold til kirkeasyl? (Det finnes nettverk for dette på nasjonalt nivå) – Tas
opp med støttegruppe, men det understrekes at MR er ansvarlig og bør orienteres om saken
jevnlig.
Prostens dokument om befaring
Biskopens kommentar om saker fra tidligere visitas angående reol ved orgel og flytting av
alterteppet inn til veggen – bemerket at tidligere vedtak må følges opp/ settes opp til ny
behandling etter hvert.

Vedtak :

Biskopens innspill og referat samt menighetsrådets innspill tas til orientering.

Saksnr
M28/18

Sak
Referater og orienteringssaker for MR

Vedlegg: Referater Kafé Pluss
 Referat fra møte i styret og arbeidsgruppa for Kafé Pluss +Nytt referat
 Orientering om menighetsbladet (gis muntlig)
 Orientering om framdrift på Geitryggen (gis muntlig)
 Orientering om mørketidsfesten (muntlig)
 Familiesamlinger på Gibostad (muntlig) ved Janne.
 Gullongan (muntlig)
 Godkjenning av trosopplæringsplanen

Møtebehandling:

Møtedato
14.11.18

Kommentarer ang. terassevarmer KaféPluss, menighetsblad – utsetter ny utgivelse til etter nyttår.
Utvikling av saken med Finnfjordbotn kirkegård. Hva er ansatt-arbeid og frivillig arbeid. Ønske om å
gjøre endringer i trosopplæringsplanen – tas opp med biskopen. Det kan være vanskelig å skjønne
kommentarene i referatet etter muntlige orienteringer.

Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering.
Vedtak: Sakene tas til orientering
Saksnr
M29/18

Sak
Høring fra BDR Antall sokn

Møtedato
14.11.18

Saken har vært behandlet i et tidligere møte i år, der man konkluderte med at det var ikke ønskelig
med endringer. Se også spørsmålene i vedlegget. Menighetsrådet bes om å grunngi sin konklusjon i
denne høringsrunden.

Møtebehandling:
Å slå sammen menighetene skaper en fare for at man ikke får tatt vare på distriktene. Det er behov for
tilstedeværelse også der. I forbindelse med sammenslåing av fellesrådene/ kommunene er det sagt at
kirke- og menighetsstrukturen skal bestå som den er.

Forslag til vedtak:
Vedtak: Lenvik menighetsråd slutter seg til prost Sigurd Skollevolls uttalelse; ønsker ikke
endring i antall sokn.

Saksnr
M30/18

Sak
Valg til menighetsråd 2019

Møtedato
14.11.18

Saksframstilling:
Menighetsrådet bestemte i forrige møte at man ønsker å fortsette med samme antall medlemmer i menighetsrådet
også i kommende periode, altså 10 valgte medlemmer.
Det er nå på tide å sette i gang prosessen for neste menighetsrådsvalg. Det vil foregå høsten 2019. Det som
er nytt denne gangen er at 2 av representantene også skal delta i fellesrådet Senja kirkelige fellesråd.
Menighetsrådet er valgstyre for valg til menighetsrådet. Det betyr at menighetsrådet må sette ned en
nominasjonskomite som finner kandidater til menighetsrådets valgliste. Lista bør inneholde 20 kandidater og
begge kjønn skal være relativt likt representert. Menighetsrådet er ansvarlig for all informasjon om valget, bl. a
om mulighet til å stille andre lister. Denne gangen må det også opplyses om at kun 2 representanter skal sitte i
fellesrådet. Se kirkelovens § 7-1 om valg.

Forslag til vedtak: Det settes ned en nominasjonskomité på 3 medlemmer med 2
varamedlemmer. Forslag til medlemmer i nominasjonskomiteen må sendes kirkevergen innen
2 uker før neste møte i menighetsrådet, slik at nominasjonskomiteen kan oppnevnes på neste
møte.
Vedtak: Det settes ned en nominasjonskomité på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Forslag til
medlemmer i nominasjonskomiteen må sendes kirkevergen innen 28. nov, slik at
nominasjonskomiteen kan oppnevnes på neste møte. Ved manglende forslag gis mandatet til AU.

Saksnr
Sak
Møtedato
Budsjettregulering menighetens midler
M31/18
14.11.18
Vedlegg: Menighetskassa excel
Saksframstilling: Menigheten får sine midler i hovedsak fra bispedømmerådet – til
trosopplæring og konfirmantundervisning og fra interne midler. De interne midlene kommer
fra ofring til egen menighet og fast givertjeneste eller gaver. I tillegg kommer det noen
eksterne midler som man søker på til spesielle aktiviteter, som Frifondmidler, Ung kirkesang
og kommunale aktivitetsmidler.
I årets budsjett var det budsjettert med interne midler på kr 207 000. De var planlagt fordelt på
torsdagsklubb, diakoni, kafé pluss, menighetsblad, konfirmantundervisning, trosopplæring
(menighetsarbeider) slik dere kan lese i tabellen under. Alt var ikke fordelt i det opprinnelige
budsjettet, 26 000 var ikke fordelt, og det hjelper oss når inntektene svikter.
Når 5/6 av året har gått har vi fått inn kr 132 000. Hvis vi er heldige får vi kanskje inn
181 000 kr, men det betyr at det er 50 000 mindre som skal fordeles på de aktuelle
aktivitetene.
Rådet har også bestemt at det skal kjøpes inn ny steamer til kjøkkenet. Den vil komme på
minst 40 000, og menighetsrådet må dekke ca 15 000 av dette. Det har ikke kommet inn noe
så mye midler etter at kirkevergen har laget flyers og sendt ut brev.
Det er heller ikke budsjettert med utgifter til innkjøp av bevertning til mørketidsfesten, som
anslås til kr 10 000.
På denne bakgrunn ber kirkevergen om regulering av beløpene til menighetsaktiviteter basert
på den økonomiske situasjonen og tendensen i år:

Fordeling av midler fra menighetskassa
Inntekter

Oppr
budsjett

Regnsk
okt

Regulering Regulert budsjett

Ofringer og gaver
Refusjon fra fellesråd

-207 000
0

-132 000

40 000
-18 000

-167 000
-18 000

SUM INNTEKTER

-207 000

-132 000

22 000

-185 000

30 000
20 000
6 000

210 250
-500
-5 211

0
-10 000
-6 000

40 000
3 000
6 000
36 000
35 000

-267 371
2 939
-7 935
75 351
-16 280

-3 000

Menighetskassa
Konfirmant
Menighetsblad
Agenda
Trosoppl (ttil marbeider)
Søndagsskole R
Diakoni
Kafé Pluss
Torsdagsklubb

-5 000

30 000
10 000 *
0
37 000
3 000
6 000
36 000
30 000

Steamer
Mørketidsfest (bevertning)
Portoutgifter
SUM UTGIFTER
BALANSE/REST

5 000

15 000
10 000
3 000

15 000
10 000
8 000

181 000
-26 000

4000
26 000

185 000
0

* Usikker Dvs totalinntekt er usikker og inntekter av bladpenger for menighetsblad er usikker.
Hvis det skal utgis 1 menighetsblad til før jul må det legges inn minimum 10 000 kr ekstra fra
menighetens midler
Møtebehandling:
Debatt om det er fellesrådet eller menighetsrådet skal ta regninga for steameren.
Forslag til vedtak: Fordelingen av inntektene til menighetskassa fordeles som i ovenstående
tabell. (Vedlegg) Men kirkevergen gis myndighet til å justere fordeling av de interne midlene
innenfor rammen av kr 10 000 pr post, slik at ingen av menighetsaktivitetene skal gå i
underskudd.
Vedtak: Fordelingen av inntektene til menighetskassa fordeles som i ovenstående tabell. Det
innebærer at det er råd til å gjøre innkjøp av steamer ved hjelp fra midler fra Finnsnes
kirkeforening og fellesrådet.
Kirkevergen gis myndighet til å justere fordeling av de interne midlene innenfor rammen av
kr 10 000 pr post, slik at ingen av menighetsaktivitetene skal gå i underskudd.

Saksnr
M32/18

Sak
Gjennomgang av menighetens fondsmidler

Møtedato
14.11.18

1 vedlegg: Fondsmidler
Saksframstilling: Når det fra 2020 blir et tydelig skille mellom fellesråd og menighetsråd, der de har
hvert sitt regnskap, er det viktig å rydde i «sitt bo». Dette bør gjøres så fort som mulig. Det innebærer
å skaffe seg en oversikt over hvilken kapital man har på kontoer, bundne fond og disposisjonsfond, og
også eventuelle lån. I denne omgang er det ønskelig å se på fond.
Lenvik kirkelig fellesråd har et regnskap som er ryddig på hva som gjelder driftsinntekter og
driftsutgifter til menigheten. Det ligger på funksjon 044.
Det må dog gjøres en opprydding slik at lønnsutgifter- og inntekter på menighetsaktiviteter (044) blir
dratt ut og plassert under fellesrådets ansvar, men det bør kunne leses hvor disse lønnspostene hører
hjemme i forbindelse med rapporteringer.

Disposisjonsfond:
Lenvik kirkelige fellesråd har også midler på disposisjonsfond etter at vi de 2 siste årene har gått med
mindreforbruk.

Kirkevergen har tatt en gjennomgang av hvilke av disse midlene som må ses på som menighetens
midler og hvilke som er til disposisjon for fellesrådet:
2016:
 Menighetens drift hadde et merforbruk på kr 43 844
 Fellesrådet hadde et mindreforbruk på kr -167 878 . Menighetens merforbruk ble da dekket av
fellesrådets mindreforbruk, med et resultat på kr 100 910, som ble satt på disposisjonsfond.
2017:
 Menighetens drift hadde et mindreforbruk på kr -287 076 (men her er lønnsutgifter og
lønnsinntekter med, så et reelt tall er kanskje ca 90 000.
 Fellesrådets drift hadde et mindreforbruk på kr -201 202 – men noe av dette hører kanskje
under fellesrådet, ettersom en del sykelønnsrefusjoner er medberegnet her.
Resultatet kr 488 283,97 ble satt på disposisjonsfond.
Før regnskapsavslutning for 2018 står det kr 589 193 på disposisjonsfond – minus de midlene som blir
brukt i år, sannsynligvis vil det fremdeles stå ca 400 000 kr igjen.
Ved regnskapsavslutningen for 2018 bør det avklares hva som er menighetsrådets disposisjonsmidler
og hva som er fellesrådets.
Det som er menighetsrådets disposisjonsmidler fra 2020 vil forbli i menigheten.
For fellesrådets del er det slik at hvis det står midler igjen på disposisjonskonto når man går over til
Senja kirkelige fellesråd i 2020, så vil det følge med over i det nye fellesrådet.
Derfor bør man i Lenvik bruke mest mulig av disposisjonsfondet i 2019 til arbeid som står på vent i
økonomiplanen.

Bundne fond
De bundne fondene er bundet opp til spesielle formål. Bruken av dem er bestemt av giverne, men for å
få midlene i bruk må enten menighetsråd eller fellesråd gjøre vedtak om det. AU har gjort en
vurdering av hvilke fond som anses som menighetens og hvilke som fellesrådets. Når det gjelder
bundne fond knyttet til bygg, vil det oftest være fellesrådet som behandler de sakene.
AUs gjennomgang av de bundne fondene legges fram til orientering. MR står for menighetsrådet og
LKF for Lenvik kirkelige fellesråd.
(Se vedlegg)

Møtebehandling:
De bundne fondene ble gjennomgått med spesielt fokus på fond til jubileumsbok og hva det
kan brukes til. Settes opp på et senere møte.
Forslag til vedtak: Oversikten og orienteringen om de bundne fondene tas til orientering.
Vedtak: Oversikten og orienteringen om de bundne fondene tas til orientering.

Saksnr
M33/18

Sak
Komité for innvendig opp-pussing av Finnsnes
kirke

Møtedato
14.11.18

Saksframlegg: Kirkevergen har mottatt denne saken på epost fra Frank Stellmacher:
Komitè for innvendig oppussing av Finnsnes kirke
Høsten 2019 blir Finnsnes kirke 40 år, og den bærer nå preg av å bli mye brukt, og det er behov for vedlikehold
og oppussing i flere rom.
Våpenhuset ble pusset opp for noen år siden, og fremstår som flott, med nytt tak, ny belysning og nye møbler.
Da våpenhuset ble pusset opp, var det en egen komitè som jobbet med dette prosjektet, med fargevalg og forslag
til møblering. Komitèen utarbeidet forslag og MR hadde vedtaksmyndighet.
Nå er det startet oppussing av kirkestua – et viktig rom i kirka som er mye brukt. En komitè bestående av
kirkeverge og to ansatterepresentanter har sett på hva slags behov det er i forhold til møbler, og det er startet
innsamling til dette prosjektet.
Kirkestua er malt, men det er ikke laget noen plan for videre arbeid med rommet (belysning, tak, møblement).
Det er ønskelig at en komitè kunne jobbe med dette prosjektet, samt andre prosjekter (garderobe, peisestua,
menighetssal), slik at det blir valgt helhetlige, nøytrale løsninger som gjør rommene velegnet til allsidig bruk.
Komiteen kan skaffe til veie ekspertise når det gjelder bruk, farger, møblering, belysning, tak, gulv m.m. slik at
arbeidet blir gjort ut fra gjeldende kriterier for kirkebygg og andre offentlige bygg.
En slik komitè bør bestå av frivillige representanter, samt representanter fra stab og MR. Komitèens mandat er å
utarbeide forslag til møblering, belysning, fargevalg osv.
Følgende personer er spurt, og har sagt seg villige til å sitte i en slik komitè:
Britt Lisa Lie Hanssen (frivillig)
Solrun Borvik (frivillig)
Trude Killie Solli (ansatterepresentant og MR)
MR bes vurdere dette forslaget, og nedsette en komitè for innvendig oppussing av Finnsnes kirke.

Møtebehandling:
Spørsmål om saken om innvendig opp-pussing av Finnsnes kirke er behandlet i fellesråd og er satt på
prioriteringslista over det som skal bevilges penger til.
Svar fra kirkevergen at det ikke er behandlet i økonomiplanen og at det er grunnen til at det arbeidet
som er satt i gang bare gjelder kirkestua og at arbeidet er avhengig av det kommer inn penger til det,
ref protokoll fra forrieg møte, der kirkevergen orienterte om framdrift i saken.
Til tross for at at saken om innvendig opp-pussing av Finnsnes kirke ikke er behandlet og lagt inn i
økonomiplanen går det an å sette ned en komité for å se på behovet for opp-pussing.
Arbeidet kan ikke settes i gang før det er behandlet og vedtatt i fellesrådet.

Forslag til vedtak:
Vedtak: Det settes ned en komité for å se på behovet for opp-pussing, men arbeidet kan ikke settes i
gang før det er behandlet og vedtatt i fellesrådet.

Saksnr
Sak
F39/18
Referatsaker
 Møtereferat kirkelig fellesnemnd 2.10.18
Møtebehandling:

Møtedato
14.11.18

Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering
Vedtak: Referatene tas til orientering
Saksnr
Sak
Møtedato
F40/18
Orienteringssaker
14.11.18
4 vedlegg: Omstillingsdokument, mal for kartleggingssamtaler, plan for innfasing av ansatte,
mal for kartleggingssamtaler kirkeverger




Vedtatte dokumenter (se vedlegg)
Orientering om arbeidet i fellesnemnda

Orientering om kontroll av brannanlegg Finnsnes kirke

Møtebehandling:
Informere nærmere om brannkontrollen på kommende møte.
Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til orientering
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering

Saksnr
F41/18

Sak
Budsjettregulering

Møtedato
14.11.18

Møtebehandling: Saken utsettes. Kirkevergen har meddelt at hun ikke har nødvendige verktøy
(dataprogram) for å kunne gjøre reguleringene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Ber om møte
med Lenvik kommune. Fellesrådet får eventuelt dekke nødvendige utgifter til lisenser.
Forslag til vedtak: Forslaget til budsjettregulering vedtas i henhold til de innspill som kom i møtet.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte

Saksnr
F42/18

Sak
Budsjett 2019

Møtedato
14.11.18

Saksframlegg:
Budsjett for 2019 har vært behandlet tidligere og er sendt kommunen i begynnelsen av juni sammen
med økonomiplanen.
I budsjettet som legges fram nå er det skilt mellom det som gjelder fellesrådets budsjett og det som er
menighetens budsjett.
Dette er noe som prosjektledelsen har bedt om skal gjøres allerede i 2019. Det kan gjøre at man får
bedre oversikt over hva som vil være utfordringene når man blir flersokns-fellesråd. Det kan også
bidra til at man får gjort viktige og prinsippielle avklaringer før 2020.
Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Forslaget til budsjett 2019 som viser fordeling mellom fellesrådets budsjett og
menighetens budsjett tas til orientering.
Endelig budsjett for 2019 vedtas når kommunestyrets bevilgning er klar.

Vedtak: Saken utsettes og tas opp i første møte når kommunens bevilgning er klar

Saksnr
F43/18

Sak
Behandle HMS-håndbok

Møtedato
14.11.18

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.

Møtebehandling:
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: Utsettes til neste møte.
Saksnr
F44/18

Sak
Parkeringsavgift ved Finnsnes kirke

Møtedato
14.11.18

Meldt som eventueltsak av Janne Fyhn.
Det er ønskelig at det arbeides for fri parkeringsavgift på lørdager. – Kommunen får inntekter av dette.
Grunnen til at det ble innført parkeringsavgift var at man ønsket vedlikehold av plassen.
Det kan sendes en henvendelse til kommunen angående dette.
Vedtak: Kirkevergen sender en henvendelse til kommunen angående dette.

Saksnr
F45/18

Sak
Valg av leder og nestleder

Møtedato
14.11.18

Saksframlegg: Det skal velges leder og nestleder til fellesråd/ menighetsråd hvert år. Vebjørn
vurderer å søke permisjon fra rådet kommende periode pga hard arbeidsbelastning.
Ønsker at saken skal settes opp på neste møte.

Vedtak: Saken tas til orientering, og settes opp på neste møte.

