DEN NORSKE KIRKE
Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik --→ Prosjekt Senja kirkelige fellesråd

Møte i Senja kirkelige fellesnemnd
Sted:
Tid:

Berg rådhus, kommunestyresalen
21.08.2018

Til stede: Anita Sebulonsen, Marit Reiertsen (Berg), Trude Killie Solli og Ernst Norbakken (Lenvik), John
Arnar Hansen og Terje Olsen (Tranøy), Øyvind Ropstad (Torsken), Sigurd Skollevoll, Per Inge Søreng,
Fra administrasjonen: Stein Iden (kv Torsken og Tranøy), Håkon Ryvoll og Eli Blomseth Helgesen
(prosjektledere)
Forfall:

Ann-Marit Skogstad, Marita Albertsen, Harriet Hansen, Gro Leithe Andersen, Tone
Edwards, Vebjørn Konradsen
9 stemmeberettigede av 12, dvs 3/4. Rådet er vedtaksføre.
Godkjenning av innkalling- Godkjent
Godkjenning av saksliste – Det er ønskelig med referat fra møter i fellesråd/menighetsråd. Sak 18 flyttes til
slutt, ellers godkjent
Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 27.04.18 og 19.06.18. Godkjent

15/18 Orienteringssaker
•

Fra kommunal fellesnemnd: økt budsjettramme for prosjektledere Kirkelig fellesnemnd, sak
25/18. Møteprotokoll kommunal fellesnemnd

Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til orientering
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering

16/18 Informasjonsplan
Framlagt: Vedlegg 16-18 kronologisk informasjonsplan og Informasjonsskisse.

Møtebehandling:
Oppfordring til å bruke lokalavisa flittig- for det leser allmennheten. Det utgis en folder til alle
innbyggere i nye Senja kommune der vi også kan få informere. Går det an å gjennomføre minst et
felles menighetsrådsmøte pr halvår? Menighetsbladet er en sak for menighetsrådene. Informere om
hva fellesrådet er og oppgavene til fellesrådet. – Hvordan kan man involvere folk flest?
Forslag til vedtak: Informasjonsplanen vedtas med de endringene som kom under møtebehandlingen
Vedtak: Informasjonsplanen vedtas med de endringene som kom under møtebehandlingen. Vedlegg:
redigert Informasjonsplan

17/18 Plan for Kulturbygging
Møtebehandling: Det ble advart mot å tenke for omfattende, f.eks er det ikke naturlig å involvere frivillige
lag og foreninger – de sorterer under menighetsrådene, som skal bestå. Andre mente at vi bør tenke stort og
vidt. Bør fokusere på de ansatte og fellesrådets oppgaver. Det er en utfordring at noen av de fellesrådsansatte
er finansiert av penger fra menighetene/ BDR. Skal de være ansatt av menighetsråd? Skal det avholdes
menighetsmøter? – Ulike meninger om det. Konkluderte med at man gjerne kan avholde informasjonsmøter,
f.eks i forbindelse med kirkekaffe.
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Forslag til vedtak: Planen for kulturbygging justeres med de endringene som kom under møtebehandlingen
Vedtak: Planen for kulturbygging justeres med de endringene som kom under møtebehandlingen. Vedlegg:
Justert kulturbyggingsplan

18/18

Veien videre; Vi bygger Senjakirken

Møtebehandling: Saken bør utsettes til etter at menighetene har hatt en egen prosess. Hvis man bruker
begrepet Senjakirken må det være for å skape et stort VI, som illustrerer samarbeidet mellom menighetene,
men ikke på den måten at det går ut over hver menighets egenart og identitet.
Forslag til vedtak: Begrepet Senjakirken kan brukes om det nye fellesrådet. Innspill i møtebehandlinga tas
med i det videre arbeidet.
Vedtak: Saken utsettes til etter at menighetene har hatt en egen prosess.

19/18

Milepælsplan

Møtebehandling: Ønske om å innføre nye systemer fra 1/1-19 – hvis mulig, slik at man har et år på å
innarbeide det. Fjerne valgstyret 15/2-19. 1/7-19 Overføre ansatte betyr bare at det formelle er klart.
Forslag til vedtak: Milepælsplanen tas til orientering. Prosjektlederne gis mandat til å justere og korrigere
den ved behov og endringer.
Vedtak: Milepælsplanen tas til orientering og justeres i henhold til de endringer som kom under møtet.
Prosjektlederne gis mandat til å justere og korrigere den ved behov og endringer. Vedlegg: Justert
milepælsplan

20/18

Prosjektledernes mandat og oppgaver

Forslag til vedtak:
Prosjektledernes mandat og oppgaver vedtas med de endringsforslag som kom under møtet.
Vedtak: Prosjektledernes mandat og oppgaver vedtas som framlagt. Vedlegg: Mandat prosjektleder

Sak 21/18

Arbeidsgrupper; mandat, oppgaver og medlemmer

Møtebehandling:
Gruppe 1: OK. Gruppe 2: OK, Gruppe 3: Prosjektlederne sørger for at medlemmene til gruppa er fulltallig.
Investeringsplanen for bygg og anlegg foreslås lagt til gruppe 4C ettersom investeringer/ drift og vedlikehold
er fellesrådets ansvar
Gruppe 4: OK, prosjektledere sørger for deltakere til alle undergrupper.
Prosjektledere er sekretær for gruppene.
Forslag til vedtak: Arbeidsgruppenes sammensetning, mandat og oppgaver tas til orientering.
Prosjektlederne gis mandat til å justere oppgaver og milepælsplan samt deltakelse etter behov.
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Vedtak: Arbeidsgruppenes sammensetning, mandat og oppgaver tas til orientering. Investerings- og
vedlikeholdsplaner legges til gruppe 4C. Prosjektledere sørger for resterende deltakere i gruppene.
Prosjektlederne er sekretær for gruppene. Vedlegg: Gruppe 1 -4

Sak 22/18
Kalender for arbeidet i fellesnemnda
Møtebehandling: Ikke klar. Gruppene innkalles til første møte og bestemmer selv sine møtedatoer.
De informerer prosjektleder Håkon. Håkon klargjør kalenderen og deler den med de berørte. Sendes på
e-post til de aktuelle.
Forslag til vedtak: Møtekalenderen tas til orientering
Vedtak: Håken klargjør kalenderen og deler den med de berørte. Sendes på e-post til de aktuelle.
Sak 23/18

Kirkerettslig status alle bygg

Forslag til videre prosess
Jeg foreslår at det tas opp som sak på neste møte i kirkelig fellesnemnd å be den kommunale fellesnemnda bekrefte at
når kirkestrukturen i den nye Senja kommune skal bestå, betyr dette at man er innforstått med at finansieringsansvaret
for drift og vedlikehold av kirkebygg – jf. kirkeloven § 15 første ledd bokstav a – omfatter alle 19 menighetseide
kirkebygg, inkludert de 11 kirkebygg som av Kulturdepartementet er klassifisert som bygg «vigslet til kirkelig bruk».

Møtebehandling: Kirkelig fellesnemnd har vurdert og kommet til at alle de menighetseide kirkebyggene
skal bestå i Senja kirkelige fellesråd. Støtter at saken må tas opp i den kommunale fellesnemnda for å få
bekreftelse på kommunens utredningsansvar for disse kirkebyggene.
Forslag til vedtak: Fellesnemnda ber prosjektleder om å ferdigbehandle saken om kommunens ansvar for
drift og vedlikehold for alle menighetseide kirkebygg i Senjakirken og sende saken til behandling i
kommunal fellesnemnd for bekreftelse av at de fastholder sitt vedlikeholdsansvar for kirkebyggene, jfr deres
prosjektbeskrivelse om at Kommunesammenslåing skal ikke føre til endringer i dagens struktur».
Vedtak: Fellesnemnda ber prosjektleder om å ferdigbehandle saken om kommunens ansvar for drift og
vedlikehold for alle menighetseide kirkebygg i Senjakirken og sende saken til behandling i kommunal
fellesnemnd for bekreftelse av at de fastholder sitt drifts- og vedlikeholdsansvar for 19 kirkebygg, jfr den
kommunale intensjonsavtalen pkt 7.6 Kirkebygg; «Kommunesammenslåing skal ikke føre til endringer i
dagens struktur».
Møtet slutt 15:35
Referent Eli Blomseth Helgesen, prosjektleder
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