DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet

Møtebok for Hammerfest menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

29.01.2019
kl. 13:30
Kirken (Kirkestua)

Tilstede:
Hans Arne Dahl, Seija Piri , Berit Oskarsen, Even Lund, Hans M Ellingsen, Knut Harald Karlsen, Haldis
Olsen, Jon Atle Birkeland, Ellen Birgitta Johansen.
Meldt forfall:
Pål Blix Johansen, Wenche Britt Enochsen, Leif Georg Småbach.

Saker:

Sak 001/19 Budsjett 2019
Menighetsrådet har i sak 36/18 vedtatt budsjett for 2019. Kirkevergen sendte menighetsrådets vedtak som
innspill til kommunens budsjettprosess. Etter vedtak i kommunestyret 14.12.18 har Hammerfest
menighetsråd fått kr. 6.872.000,- i 2019. Dette er i tråd med tidligere vedtatt budsjett.
I foreløpig regnskap for 2018 har egenbetaling for trosopplæringsmidler økt med kr. 15.000,- i året. I tillegg
er menighetsrådets inntekter fra innsamlede midler økt med kr. 12.000,- Kirkevergen anbefaler at de økte
inntektene fra menighetens innsamlede midler går til å redusere egenandelene til barne- og ungdomsarbeidet.
Kirkevergen foreslår at aktiv ferie blir en gratis aktivitet for barn i Hammerfest. Aktiviteten hadde en inntekt
på kr. 8.800,- i 2018. Den andre aktiviteten hvor egenandelen foreslås redusert er til leir. Kirkevergen
anbefaler at deltakelse på leir reduseres fra kr 600,- til kr. 100,-. Reduksjon i egenandel på dette blir kr
10.000,-.
Til sammen blir den foreslåtte reduksjon i inntekt på trosopplæring på kr. 18.800,-.

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2019 godkjennes. Aktiviteten aktiv ferie blir gratis for alle barn. Egenandelen til leir settes til kr.
100,- per barn.

Møtebehandling:
Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjett for 2019 godkjennes. Aktiviteten aktiv ferie blir gratis for alle barn. Egenandelen til leir settes til kr.
100,- per barn.

DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet
Sak 002/19 Innkjøp av kirkegårdskappe til Rypefjord kirke
Kirkekontoret har fått henvendelse om avviksmelding fra prestenes verneombud, Vegar Loke Rønning, om
manglende kirkegårdskappe ved Rypefjord kirke. Hammerfest sokn har i dag 3 kirkegårdskapper som alle er
i Hammerfest kirke. Kappene er i forskjellige størrelse og skal henge i Hammerfest kirke når de ikke er i
bruk.
Avviksmeldingen fra Rønning er at Rypefjord kirke ligger langt unna kirken i Hammerfest hvor kappene er i
dag. Det har vært flere tilfeller hvor prest ikke har vært klar over praksisen med å hente kappe i Hammerfest
kirke. Dette har skapt situasjoner hvor kirkens personell må kjøre inn til byen for å hente kappe rett før
begravelsen. Rønning skriver videre i sin henvendelse at kirkegårdskappe i kirker med begravelser er viktig
for å legge til rette for vikartjenesten, og for å ivareta HMS for liturg.
Kirkegårdskappene koster kr. 4400,- per stykk i innkjøp.
Saken har vært drøftet i AU i møte 14.01.19. AU ser at det kan være utfordrende med kirkegårdskapper som
skal fraktes mellom forskjellige steder. Praksisen med å frakte kapper er godt innarbeidet bland prester i
Hammerfest menighet. Men for vikarprester og andre prester i prostiet er det vanskelig å kjenne til praksisen.
Situasjoner med forglemmelser forekommer, og det er frustrasjon både bland prester og kirketjenere. Det kan
også komme situasjoner hvor kappene blir hengende på feil sted når de skal fraktes mellom våre kirker.
Au gjorde også vurdering når det gjelder kirkegårdskappe i Hauen kapell. Vurderingen der er at behovet ikke
er like aktuell. Det er kort avstand å hente en kirkegårdskappe fra Hammerfest kirke hvis prest har glemt
kappen. Eventuelt kan en av de tre kappene som henger i Hammerfest kirke henges permanent i Hauen
kapell.

Forslag til vedtak:
Hammerfest menighet kjøper inn 2 kirkegårdskapper i forskjellig størrelse til Rypefjord kirke.

Møtebehandling:
Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hammerfest menighet kjøper inn 2 kirkegårdskapper i forskjellig størrelse til Rypefjord kirke.

Sak 003/19 Nominasjonskomite til menighetsrådsvalg 2019
Nytt menighetsråd skal velges i september 2019. Frist for å levere liste til valg er 30.04.19. Kirkelig
fellesnemnd har i møte 08.01.19 vedtatt at dagens Hammerfest sokn også skal være eget sokn etter
kommunesammenslåingen. Biskopen har godkjent kirkelige fellesnemnds forslag til inndeling av sokn.
Menighetsrådet må derfor sette ned en nominasjonskomite for valget for Hammerfest sokn. Det anbefales at
tre personer velges til nominasjonskomite.
I henhold til kirkeloven er menighetsrådet valgstyre, og det trengs ikke å velges eget valgstyre til
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menighetsrådsvalget.
Til menighetsrådet i Hammerfest sokn skal det velges 8 medlemmer med 5 varamedlemmer. De må være
minimum samme antall på valglisten som det skal velges medlemmer til menighetsrådet.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten innstilling

Møtebehandling:
Forslag fremkommet i møtet: Til nominasjonskomite velges Berit Oskarsen, Even Lund og Knut Harald
Karlsen.

Vedtak:
Til nominasjonskomite velges Berit Oskarsen, Even Lund og Knut Harald Karlsen.

Sak 004/19 Gamle ubetalte festeavgifter
Hammerfest kommune har vedtatt festeavgift for alle som ikke har krav på frigrav i kommunen.
Festeavgiften er på kr 100,- per år for innbyggerne i Hammerfest kommune. Kirkekontoret har frem til 2019
drevet inn festeavgift for 20 år om gangen, dvs. kr 2000,- per faktura. Fra 2019 blir festeavgiftene drevet inn
for 10 år om gangen etter anbefaling fra våre samarbeidspartnere. Menighetsrådet bør vurdere om feste til
urnegraver bør ha lavere festeavgift da en urnegrav krever mindre areal.
Frem til 2017 hadde ikke kirkekontoret faste rutiner for å kreve inn ubetalte festeavgifter. Ved gjennomgang
av kundefordringer høsten 2018, oppdaget vi over 900 åpne poster for uoppgjort festeavgift. Dette er et
arbeid vi har startet med å gjennomgå. Mange av disse festene er gamle graver hvor det er uavklart
festeansvarlig. For noen graver har det blitt feil i festeutløpsdato ved registrering, og festet er betalt men står
som kundefordring.
Ubetalte festeavgifter 2017 og 2018 har blitt krevd inn fortløpende. I 2017 fikk vi inn kr 54.000,- i
festeavgift. I 2018 har vi fått inn kr. 221.000,-. Det behov for en prinsipiell avklaring for hvor langt tilbake
uoppgjorte krav skal gå.
Kirkevergen anbefaler at ubetalte fakturaer før 2017 krediteres. Det sendes ut ny faktura med festeforfall
2019. Faktura for 10 års feste sendes festeansvarlig.
For graver hvor det vært festeforfall, men det ikke er sendt ut faktur, settes ny festeforfall 2019. Faktura for
10 års feste sendes festeansvarlig.
For graver hvor det vært festeforfall, men det ikke lyktes kirkekontoret å finne festeansvarlig, settes nytt
festeforfall 2039. Kirkekontoret setter merke på gravstøtta hvor vi ber mulige festere å kontakte
kirkekontoret. Merkingen blir ved gravstøtta fra mai – september 2019. Hvis det ikke er funnet ansvarlig
fester, slettes gravstedet når fredningstiden er over. Gravminnet kan deretter fjernes.
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Forslag til vedtak:
Gamle ubetalte festeavgifter nullstilles i 2019. Det sendes ut ny faktura med 10 års feste gjeldende fra
01.01.19. For graver uten festeansvarlig, setter kirkevergen merke på gravstedet i perioden mai – september
2019 for å prøve å finne festeansvarlig. Der det ikke lykkes å finne festeansvarlig, slettes gravstedet når
fredningstiden er over. Gravminnet kan deretter fjernes.

Møtebehandling:
Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gamle ubetalte festeavgifter nullstilles i 2019. Det sendes ut ny faktura med 10 års feste gjeldende fra
01.01.19. For graver uten festeansvarlig, setter kirkevergen merke på gravstedet i perioden mai – september
2019 for å prøve å finne festeansvarlig. Der det ikke lykkes å finne festeansvarlig, slettes gravstedet når
fredningstiden er over. Gravminnet kan deretter fjernes.

Sak 005/19 Søknad om fritak fra menighetsrådet
Leif Småbach søker om fritak fra menighetsrådsarbeid for resten av perioden. Han er for tiden 2.vara til
menighetsrådet. Leif Småbach begrunner søknaden med at han har mange private gjøremål for tiden og det
er vanskelig å få til menighetsrådsarbeid. De private gjøremålene kommer til å være resten av valgperioden.
I Kirkeloven § 7 står det:
Menighetsrådet kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten
uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Menighetsrådet er et organ som er lovpålagt etter Kirkeloven. Alle medlemmer kan velges til organet og det
skal være tungtveiende grunner for å få fritak fra vervet. Småbach begrunner sin søknad om fritak med
private gjøremål. Organet må vurdere om private gjøremål er av en slik karakter at de oppfyller kirkelovens
§ 7 om uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning til å skjøtte sitt verv.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten innstilling.

Møtebehandling:
Forslag om følgende vedtak fremkommet i møtet. Søknad om fritak innvilges ikke. Småbach må melde
forfall til hvert møte på ordinær måte. Kirkevergen sender vedtaket i brev til Småbach. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknad om fritak innvilges ikke. Småbach må melde forfall til hvert møte på ordinær måte. Kirkevergen
sender vedtaket i brev til Småbach
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Sak 006/19 Innkjøp av oppvaskmaskin
Oppvaskmaskin i kirkestua har sluttet å fungere. Kirketjeneren har prøvd å reparere den etter beste evne uten
å lykkes. Det er behov for å kjøpe inn en ny oppvaskmaskin.
Ved gjennomgang av våre lokaler og utstyr har vi sett at Rypefjord kirke trenger en oppvaskmaskin med
kortere vasketid. Lokalitetene er ofte utleid til større selskaper som begravelser, konfirmasjon og barnedåp. I
dag har vi kun en ordinær oppvaskmaskin som bruker over 1 time mellom hvert program. Maskinen er av
god kvalitet og fungerer godt. Men maskinen er lite egnet til større selskaper pga. lang vasketid. I kirkestua
har vi mindre selskaper som ikke trenger samme kapasitet med kortere programmer på oppvaskmaskinen.
Kirkevergen anbefaler at vi kjøper inn ny oppvaskmaskin med korte vaskeprogrammer til Rypefjord kirke,
og at vaskemaskin som står der i dag overføres til kirkestua.
Det er innhentet 3 tilbud med forskjellige maskiner. Prisene er eks. transport.
Alt 1
Electrolux WT-30 under benk oppvaskmaskin
Mål: 600x612x850mm
3 program, kapasitet på 40 kurver i timen
Trykkløs skyllevannstank, tømmepumpe
5,35 kw, 230 volt, 3 fase
Pris.
-20% rabatt
Sum
25% mva
Sum total

Kr. 35 100.Kr. 7 020,.
Kr. 28 080.Kr. 7 020.Kr. 35 100.-

Alt 2
Miele PG 8059 AE Hvit frittstående med topplate
230 volt, 3 fase
Mål: 600x600x835mm
Korteste program 6 min
Pris
25% mva
Sum total

Kr. 37 669.Kr. 9 417.Kr. 47 086.-

Alt 3
Miele PG 8130 U Hvit under benk uten topplate
230 volt, 1 fase
Mål 598x570x540mm
Korteste program 29 min
Pris
25% mva
Sum total

Kr. 20 858.Kr. 5 215.Kr. 26 073.-

DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet

Alternativ 1 til kr. 35.100,- er en maskin med programmer som vasker 1 oppvaskkurv på 90-240 sekunder.
Til sammen kan maskinen håndtere 40 oppvaskkurver per time. Maskin er godkjent for storkjøkken og vil gi
det vi ønsker. Maskin trenger en 3-fase uttak og dette må monteres.
Av de forskjellige alternativene er nr. 3 det billigste til kr. 26.073,-. Men maskinen har kortest program på 29
minutter og vil ikke gi den tidsbesparelsen som er ønsket i Rypefjord kirke.
Alternativ 2 er en god maskin som vasker mye på kort tid. Men prisen på 47 086,- blir for dyr investering til
vårt bruk. Maskin trenger en 3-fase uttak og dette må monteres.
Kirkevergen anbefaler alternativ 1, Electrolux WT-30, til kr. 35.100,- eks transport. I tillegg kommer
kostnaden for montering av 3-fasekontakt.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet kjøper ny oppvaskmaskin til Rypefjord kirke, alternativ 1 til kr. 35.100,-. I tillegg kommer
kostnader til transport og elektriker. Investeringen tas fra fond. Oppvaskmaskinen som står i Rypefjord kirke
i dag, flyttes til kirkestua.

Møtebehandling:
Som forslag til vedtak. Enstemmig.

Vedtak:
Menighetsrådet kjøper ny oppvaskmaskin til Rypefjord kirke, alternativ 1 til kr. 35.100,-. I tillegg kommer
kostnader til transport og elektriker. Investeringen tas fra fond. Oppvaskmaskinen som står i Rypefjord kirke
i dag, flyttes til kirkestua.

Sak 007/19 Full finansiering av Volvo maskin
Hammerfest menighetsråd vedtok i mars å kjøpe inn ny hjullaster til kirkegården. Den gamle var godt brukt
og det var behov for oppgradering. Kostnadene for ny maskin var stipulert til ca kr. 600.000,- eks. mva., dvs.
ca kr. 800.000,- inkl. mva. Forhandlerne prissatte vår innbyttemaskin til kr. 125.000,- inkl. mva. De vil si en
investeringskostnad på kr. 675.000,- inkl. mva.
I april vedtok menighetsrådet at finansieringen skulle dekkes av regnskapsoverskudd fra 2016 og 2017, til
sammen kr. 354700,-. Resten skulle finansieres med leasingavtale.
Kirkevergen innhentet pristilbud på 3 forskjellige hjullastere. Det var ganske lik pris fra samtlige forhandlere
og valget falt på Volvo maskin som leverte et tilbud i trå med forespørsel.
19.juni 2018 inngikk kirkekontoret avtale om ny Volvo hjullaster. I desember 2018 ble maskin levert
Hammerfest. Faktura for maskin kom i uke 50. Kirkevergen har rådspurt kommunens ansvarlige for kjøp og
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leasing av biler og maskiner. Vi ble rådet å betale ut hele maskinen hvis menighetsrådet har penger til det.
Det vil spare penger i det lange løp da leasingavtaler er dyre å drifte.
Kirkevergen konsulterte med leder av menighetsrådet. Vi ble enige om å betale ut hele maskinen på kr.
675.000,- ved bruk av fond i stedet for inngåelse av leasingavtale. Det vil si å belaste fondet med ytterligere
kr. 320.300,-, til sammen kr. 675.000,- i bruk av fond. Besparelsene er kalkulert til kr. 60.000,-. Saken ble
besluttet lagt frem på neste menighetsrådsmøte 29.01.19.

Forslag til vedtak:
Hammerfest menighetsråd vedtar bruk av ytterligere kr. 320.300,- av fond for å fullfinansiere ny hjullaster.

Møtebehandling:
Som forslag til vedtak. Enstemmig.

Vedtak:
Hammerfest menighetsråd vedtar bruk av ytterligere kr. 320.300,- av fond for å fullfinansiere ny hjullaster.

Sak 008/19 Forespørsel om å leie Rypefjord kirke til korøvelse - Hammerfest damekor
Hammerfest damekor har sendt forespørsel om å leie Rypefjord kirke til korøvelser. I søknaden skriver dem
at de har fått mange nye medlemmer, og har dermed vokst oss ut av dagens øvingslokaler. I dag har dem
øving hver tirsdag kl 18:30-21:30, men kan tilpasse øvingstider til kirkens eget bruk. I tillegg trenger dem et
lite rom til lagring av div utstyr. Koret betaler ca 30 000,- i året for dagens lokale.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling:
Forslag fremkommet i møtet: Hammerfest menighetsråd vedtar å leie ut Rypefjord kirke til Hammerfest
damekor for øvingslokale. Det stilles et rom i kjelleren til disposisjon for lagring av utstyr. AU får fullmakt
til å inngå leiekontrakt med Hammerfest damekor. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hammerfest menighetsråd vedtar å leie ut Rypefjord kirke til Hammerfest damekor for øvingslokale. Det
stilles et rom i kjelleren til disposisjon for lagring av utstyr. AU får fullmakt til å inngå leiekontrakt med
Hammerfest damekor.
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Sak 009/19 Møteplan 2019
Menighetsrådet har vedtatt følgende møter første halvdel av 2019; 29.januar, 05.mars, 07.mai og 18.juni.
Møtet 7.mai 2019 bes forandret til fredag 3.mai kl. 13.00. Dette da menighetsrådet er valgstyre for
menighetsrådsvalget og frist for å godkjenne lister er 6.mai 2019. Frist for å levere inn lister er 30.april kl.
12:00.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet godkjenner møteplan med møter 05.mars, 03.mai og 18.juni.

Møtebehandling:
Som forslag til vedtak. Enstemmig.

Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner møteplan med møter 05.mars, 03.mai og 18.juni.

Sak 010/19 Innkjøp av nettbrett til menighetsrådets medlemmer
Menighetsrådet har gitt ut PC.er til menighetsrådets medlemmer til sist valgperiode. Disse datamaskinene er
blitt over 6 år gamle og det er behov for å oppgradere.
Hammerfest menighetsråd er godkjent Miljøfyrtårnsbedrift. Det er viktig at menighetsrådet ivaretar miljøet
på best mulig måte. Dette kan gjøres gjennom å bruke elektronisk kommunikasjon mellom rådsmedlemmene
og kirkekontoret. Gjennom å bruke nettbrett minskes behovene for å skrive ut papirer.

Forslag til vedtak:
Ingen forslag.

Møtebehandling:
Det kom følgende forslag i møtet: Kirkevergen kartlegger hvor mange av menighetsrådets medlemmer som
trenger nettbrett. Det kjøpes inn antall nettbrett etter behovene som fremkommer i kartleggingen. Enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Kirkevergen kartlegger hvor mange av menighetsrådets medlemmer som trenger nettbrett. Det kjøpes inn
antall nettbrett etter behovene som fremkommer i kartleggingen. Enstemmig vedtatt.
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Sak 011/19 Invitasjon til medlemskap i Kirkens SOS avdeling Nord-Hålogaland
Hammerfest menighetsråd er inviter til å bli medlem i organisasjonen Kirkens SOS avdeling NordHålogaland. Kirkens SOS-senter i Tromsø innlemmes i landsforeningen Kirkens SOS fra 01.01.19 og blir
Kirkens SOS avdeling Nord-Hålogaland. Avdelingen har ingen medlemmer og biskopen i Nord-Hålogaland
har bedt menighetsrådene i bispedømmet å takke ja til invitasjon om medlemskap. Saken er lagt frem for
menighetsrådet som meldingssak. Menighetsrådet besluttet at de vil fatte vedtak i saken.

Forslag til vedtak:
Det er ikke fremmet forslag til vedtak.

Møtebehandling:
De ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet: Hammerfest menighetsråd søker medlemskap i Kirkens
SOS avdeling Nord-Hålogaland. Kirkevergen får fullmakt til å underskrive avtale om medlemskap med
organisasjon. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hammerfest menighetsråd søker medlemskap i Kirkens SOS avdeling Nord-Hålogaland. Kirkevergen får
fullmakt til å underskrive avtale om medlemskap med organisasjon.

Referatsaker:
Sak 000002 Revisjon 2018
Tilbakemelding etter løpende revisjon 2018.
Sak 000003 Forsikringer 2019
Fornying av forsikringer 2019.
Sak 000004 Bedre universell utforming Hauen kapell. Brev til Nord-Hålogaland bispedømme
Søknad om tiltak for bedre universell utforming av Hauen kapell i tråd med menighetsrådets vedtak 38/11.
Sak 000005 Invitasjon til medlemskap i Kirkens SOS Nord-Hålogaland
Sak 000006 Kirkemusikksenter Nord - Invitasjon om å støtte opp om Fagabonnement kirkemusiker
Invitasjon om å støtte opp om Fagabonnement kirkemusiker. Abonnementet bidrar til å styrke
kirkemusikerne i nord gjennom å arrangere fagdager og kurs. Abonnementet er kr. 1200,- per årsverk.
Sak 000007 Innspill til forkynning i kirka og kirkerådet
Innspill fra Olav Olsen om kirkens alt større avstand fra bibelens ord til kirkerådets beslutninger og
forkynning i norske kirker.
Sak 000008 Tilleggskostnad utbedring bilen
Det er påløpt en ekstra kostnad ved innlevering av vår leasingbil Transporter. Eksakt kostnad er uklar da vi
ikke kjenner til hvor mye forsikringsselskapet dekker. I utgangspunktet er de snakk om 40.000,- totalt.
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Sak 000009 Orientering vedrørende lekkasje i taket på vigselskapellet
Kommunen har vært på befaring oppe på taket. De har gitt oss muntlig tilbakemelding om at taket må
utbedres i 2019. Kostnadene tas over kommunens vedlikeholdsbudsjett.
Sak 000010 Orientering vedrørende nødutgang kirkestua
Menigheten er invitert til et møte 04.02.19 med kommunes prosjektavdeling for sammen å se på prosjektet.
Fra menigheten møter Ellen Birgitta Johansen, Jon Atle Birkeland, Hans Arne Dahl og Even Lund.
Sak 000011 Kirkekontorer
Kommunen har gitt varsel om at kirkekontoret må flytte fra dagens lokaliteter. Kirkekontoret er invitert til
møte 04.02.19 med kommunens eiendomsavdeling for å drøfte kirkens behov for kontorer.

For Hammerfest menighetsråd
Ellen B Johansen
Kirkeverge

