DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

19.01.2016
kl. 18:30
Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:
Magne Grønlien, Kai Arne Wallin, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Anne Margrethe Tangen, Knut
Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelsen, Kari Mangrud Alvsvåg, Ruth T.H
Pettersen.
Andre
Jon Veflingstad, Trine Lise Skinstad
Meldt forfall:
.

Møtet ble avsluttet 20:50.
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Saker
Sak 001/16 Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg 23.12.2015
Forslag til vedtak:

Møteboka for Kirkelig administrasjonsutvalgs møte den 23/12-2015 tas til orientering.
Møtebehandling:

- enstemmig
Vedtak:

Møteboka for Kirkelig administrasjonsutvalgs møte den 23/12-2015 tas til orientering.

Sak 002/16 Møtebok for Kirkelig fellesråd 14.12.2015
Forslag til vedtak:

Møteboka fra kirkelig fellesråds møte den 14/12-2015 godkjennes.
Møtebehandling:

Under behandlingen av denne saken orienterte nestleder om diskusjonen i fellesrådets arbeidsutvalg
om det å fatte vedtak i forbindelse med orienteringssaker. AU ble da enige om følgende: Hvis rådet
ønsker å fatte vedtak i en eller flere av orienteringssakene, så bør det i vedtaket framgå at saken
settes opp som vedtakssak i neste møte.
Vedtak:

Møteboka fra kirkelig fellesråds møte den 14/12-2015 godkjennes. Hvis rådet kommer fram til at
det bør/må fattes vedtak i en eller flere av orienteringssakene, så bør det vedtas å sette disse opp
som vedtakssaker i neste møte.
Sak 003/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd
Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.
Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte muntlig punkt for punkt.
Følgende punkter ble viet særskilt oppmerksomhet:
(2) a) Utfordringer m/samtlige innbruddsalarmer
(4) d) Vedlikehold av taket/vindusfasen på Greåker kirke
(4) e) Utvidelsen av Hafslund kirkegård
- nybygg på Hafslund er ikke tatt inn igjen i kommunens langtidsplan
- det ble stilt spørsmål om eventuelle krav om hviletid for nyanlagte kirkegårder
- entreprenør har tatt opp spørsmålet om å utsette ferdigstillingen til 2017
(10) Rasjonalisering/justert organisasjon
Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.
Kirkevergen sørger for at behovene for nybygg på Hafslund tas med i samtalene som videre
framover skal føres med kommuneledelsen.
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Kirkevergen avklarer spørsmålet om eventuell «hviletid» for nyanlagte kirkegårder.
Kirkevergen sjekker kommunens forventninger til kirkegårdsutvidelsen ved Hafslund som et
jubileumstiltak.

Sak 004/16 Regnskap 2015 - Status for vedlikeholds- og investeringsprosjekter
Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar det foreløpige regnskapet for vedlikeholds- og investeringsprosjektene til orientering.
Møtebehandling:

Valgt leder foretok en grundig gjennomgang av strukturen i fellesrådets økonomi, herunder bl.a.
hvor inntektene kommer fra og hvordan tenkningen er rundt rebudsjettering av ubrukte
investeringsmidler bevilget av kommunen.
Det ble bedt om at KA sitt informasjonsheftet fra den nylig gjennomførte rådsopplæringen sendes ut
til fellesrådsmedlemmene, med henvisning til KA sine nettsider.
Vedtak:

Fellesrådet tar det foreløpige regnskapet for vedlikeholds- og investeringsprosjektene til orientering.
Sak 005/16 Budsjett 2016 - Komplett
Forslag til vedtak:

1. Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2016 godkjennes.
2. De uferdige prosjektene som er omtalt i kirkevergens kommentarer til driftsbudsjettet skal
videreføres i 2016 og finansieres ved bruk av midler som i regnskapet for 2015 vil bli foreslått
avsatt på driftsfond.
3. Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2016 godkjennes.
Møtebehandling:

Valgt leder gjennomgikk og kommenterte, sammen med kirkevergen, alle deler av budsjettet.
Som varslet ble det delt ut en ny talltabell for fellesrådets generelle drift, hvor riktige tall i
kolonnene «Budsjett 2015» og «Regnskap 2014» var lagt inn.
Det ble også opplyst at budsjettallene som fremgår for «Kalkulatorisk inntekt/utgift for kommunal
tjenesteyting» antakelig må endres. Den nye avtalen mangler kommunens signatur, men den er
underskrevet av oss. Dette innebærer at tallene skal endres fra kr 1 837 809 til kr 1 955 390, en
økning på kr 117 581. Økningen gir ikke utslag på bunnlinja, men vil ha betydning når kommunen
regner ut tilskuddene til andre tros- og livssynssamfunn.
Kirkevergen ble oppfordret til å kontakte og utfordre menighetsrådene til å lage en oversikt, gjerne
prioritert på hvilke behov den enkelte kirke har.
Vedtak:

1. Det fremlagte driftsbudsjettet for 2016 vedtas. Fellesrådet gir administrasjonen fullmakt til
å gjennomføre detaljerte justeringer av driftsbudsjettet innenfor bevilgede rammer. Revidert
driftsbudsjett for 2016 fremlegges ved første tertialrapport.
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2. De uferdige prosjekter som finansieres over driftsbudsjettet – og som er omtalt i Kirkevergens
kommentarer til driftsbudsjettet – videreføres i 2016 under den forutsetning at det finnes midler
til dekning av kostnadene i driftsfond herunder varslet overskudd for 2015. Kirkevergen plikter
å stanse prosjekter som det ikke er økonomiske dekning for.
3. Det fremlagte investeringsbudsjett for 2016 vedtas under den forutsetning at Sarpsborg
kommune viderefører tidligere bevilgede investeringsmidler når det gjelder brann- og el-tiltak i
kirkene, orgelprosjektet i Sarpsborg kirke samt utredning av kirkegårdskapasitet. Kirkevergen
plikter å stanse prosjekter som det ikke er økonomisk dekning for. Revidert investeringsbudsjett
2016 fremlegges ved første tertialrapport.
4. Nye prosjekter som belaster driftsregnskapet eller investeringsregnskapet utover budsjett, startes
ikke opp uten etter fellesrådets forutgående godkjenning.
5. Kirkevergen sørger for å informere menighetsrådene om behovet for deres medvirkning i det
videre arbeidet med å kartlegge og prioritere utfordringene som knytter seg til kirkebyggene
våre. Behovene skal legges fram som sak i fellesrådsmøtet 1. mars i den hensikt å prioritere og
vurdere mulighetene for å bevilge penger.
Sak 006/16 Strategiplan 2015-2018 (2016)
Forslag til vedtak:

-

uten forslag til vedtak

Møtebehandling:

Saken ble fremmet uten forslag til vedtak.
Ideer fra rådsmedlemmene om innfallsvinkler og arbeidsformer i det videre arbeidet ble debattert.
Det ble også løftet inn noen konkrete ideer innenfor diakonien.
Valgt leder minnet om knappheten som rår når det gjelder vedlikeholdsmidler og behovet vi ut fra
det har for å prioritere kirkenes viktighet.
Vedtak:

Saken tas opp i fellesrådets arbeidsutvalg med den hensikt å finne fram til arbeidsform og videre
prosess. Saken legges fram for fellesrådet på nytt når et omarbeidet forslag til strategiplan
foreligger.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Jon Veflingstad
kirkeverge

