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DEN NORSKE KIRKE 
Moskenes menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 

 

 

PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED 

FELLESFUNKSJON ONSDAG 20,01.2016 kl. 13:30 – 16:15 
 

Til stede: Ingjerd Martinsen, Weronika Olsen, Inger Lise Bjørnsen, Komm.repr. Lillian Rasmussen 

 

Prestevikar Jorunn Tetlie Larsen  

 

Meldt forfall: Kjellaug Flakstad Bunes, Vibeke Ringvej Holm, Kirsti Vian Sverdrup, Anne Brit 

Schiøtz, Thore Hanssen 

                                                

Referent: Anne-Britt Hagen Lunde (Kirkeverge)                   

 

 

 

Saksliste 

 

VI MØTES I REINE KIRKE KL 13:30 - BRANNVERNRUNDE 

 

FR sak 01/16 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 02/16 – Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.2015 og underskrift 

FR sak 03/16 - Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 04/16 – Moskenes kirkelige fellesråd budsjett 2016 

FR sak 05/16 – Moskenes kirkelige fellesråd regnskap 2015 - fondsavsetninger 

 

MR sak 01/16 – Valg av misjonsprosjekt - Stefanusalliansen 

MR sak 02/16 – Søknad fritak fra verv i menighetsråd 

MR sak 03/16 – Søknad om leie av Reine kirke – konsert 

MR sak 04/16 - Basar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saker til behandling: 

 

Fellesrådssaker: 

 
FR sak 01/16 -  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSALG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes 
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VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

FR sak 02/16 – Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.2015 og underskrift 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 09.12.15 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 03/16 -  Post, referater og orienteringssaker 

 

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Invitasjon til vigsling av ny Biskop 

2. Norsk Folkehjelp: Søknad om kollekt til innsamlingsaksjonen «Folk forandrer verden 

2016» 

3. Rådsopplæring for Lofoten prosti; Leknes 09.02.15 fellesråd 

4. Opplæring for menighetsråd, Borge kirke 14.02.15 

5. Kirkens Nødhjelp: Oppnevning av kirkens Nødhjelp-kontakt 

6. KLP: Innkalling til møte for valg av representanter til KLPs generalforsamling 

7. Magne Andreassen: Takket ja til vikariat som organist i perioden 0102-310716 

8. Sparebanken Sør: Endringer i KNIF-Avtalen 

9. Moskenes kommune: Svar søknad fritak kommunale avgifter REINE kirke 

10. Normisjon i Nordland: Søknad om kirkeoffer 

11. KA-rundskriv 01/16: Representanter til KLPs generalforsamling 2016 

12. Kirkerådet- rundskriv nr 1 – 2016: Temagudstjenester høsten 2017 

 

VEDTAK: De refererte saker tas til etterretning 

Vikar prest orienterte om avskjedsgudstjenesten for prost Ann Helen F. Jusnes i Borge 

kirke den 10.01.16. Det blir ordnet avskjedsgave fra menigheten til prosten 

 

 

 

FR sak 04/16 – Moskenes kirkelige fellesråd budsjett 2016 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Moskenes kirkelige fellesråd viser til Moskenes kommunes budsjettvedtak i KS-sak 

67/15 i møte den 15.12.15 der Moskenes kirkelige fellesråd er bevilget kr. 1.060.900. 

 

Moskenes kirkelige fellesråd har gjennomgått sitt behov og vedtar følgende sparetiltak 

som reduserer kostnadene: 

 

- Fortsatt stenging av strømmen på kirkegårdene 

- Ved ferieavvikling vurderes vikarbehovet for organist og kirketjener 

 

 

042: 

 

Reduksjon av lønn organist:    - kr 55.500 

Reduksjon stilling som kirketjener fra 01.05.16  - kr 17.000 
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Reduksjon pensjon:      - kr 10.500 

Arbeidsgiveravgift:      - kr  3.900 

    Reduserte utgifter:  -KR 86.900 

 

Reduksjon tilskudd kommune    + kr 94.900 

Økt bruk av fond Strøm Reine  kirke   -  kr   8.000 

 

043: 

Reduksjon ekstrahjelp:     - kr 50.000 

Reduksjon pensjon:      - kr   6.000 

Reuksjon arbeidsgiveravgift:    - kr   3.000 

    Reduserte utgifter:  - KR 59.000 

 

Reduksjon tilskudd kommune    + kr 59.000 

 

 

044: 

Stillingen som diakon stilles i vakanse fra til 01.09.16 

 

Reduksjon lønn:      - kr 157.000 

Reduksjon pensjon:      - kr   23.500 

Reduksjon arbeidsgiveravgift:    - kr     9.000 

Redusert kjøregodtgjørelse:    - kr     1.000 

    Reduserte utgifter  -KR 190.500 

 

Tilskudd stat redusert     + kr 112.500 

Tilskudd kommune, redusert    + kr   78.000 

 

 

Foreslåtte sparetiltak gir et behov på kr. 24.950 i ekstrabevilgning. 

 

Moskenes kirkelige fellesråd minner om at kommunen har et økonomisk ansvar etter 

kirkelovens § 15 og må derfor bygge på den forutsetning at de kommunale bevilgninger 

til kirken fortsatt gir grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av våre kirker og 

kirkegårder og for dekning av lønnsutgifter til nødvendig personell. 

 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt, med følgende tillegg: 

- Kirkevergen tar kontakt med kirketjener for en gjennomgang av stillingens 

innhold og stillingsstørrelse. 

- Det tas kontakt med NAV og/eller andre offentlige etater for arbeidshjelp på 

kirkegårdene 

 

 

FR sak 05/16 – Moskenes kirkelige fellesråd regnskap 2015 – fondsavsetninger 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Moskenes kirkelige fellesråd avsetter ubrukte midler til bunden fondskonto som 

følgende: 
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 Kr 10.000 avsettes til bunden fondskonto 35500.044 «strandrydding for konf.2016» 

 

Kr 10.000 avsettes til bunden fondskonto 35500.042 «trådløsemikrofoner» 

 

Kr. 14.615 avsettes til bunden fondskonto 35500.044 «tiltak for barn/ungdom» 

 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

MR sak 01/16 – Valg av misjonsprosjekt – Stefanusalliansen 

 
VEDTAK: Moskenes menighetsråd vedtar å inngå avtale med Stefanusalliansens 

misjonsprosjekt Stefanusbarna i Kairo. 

 

Misjonsavtalens gjelder for 3 år, eller til avtalen blir sagt opp. 

 

 

 

 

MR sak 02/16 – Søknad fritak fra verv i menighetsråd 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Moskenes menighetsråd innvilger søknad om fritak fra verv for Kirsti Vian Sverdrup i 

Moskenes menighetsråd for resten av valgperioden. 

 

I henhold til Kirkelovens § 7, 4 ledd trer 1.vara Anne Brit Schiøtz opp til fast medlem i 

rådet. 

 

VEDTAK:  

Prinsipielt er Moskenes menighetsråd imot å innvilge fritak. Det skal vanligvis være 

sterke grunner til fritak fra et offentlig verv, men av hensyn til menighetsrådets videre 

arbeid innvilges søknaden. 

 

I henhold til Kirkelovens § 7,4.ledd trer 1.vara Anne Brit Schiøtz opp til fast medlem. 

 

 

 

MR sak 03/16 – Søknad om leie av Reine kirke – konsert 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

Moskenes menighetsråd innvilger søknad om leie av Reine kirke den 16.juli 2016 i 

forbindelse med Lofoten piano festival. 

 

 
VEDTAK: Forslag til vedtak innvilges. 
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MR sak 04/16 - Basar 

 

VEDTAK: Moskenes menighetsråd arrangerer basar søndag 3.april 2016, kl 17:00 

 

Kirkeverge tar kontakt med ansvarlig for SOIL-huset og Fiskarheimen for bruk av 

lokaler. 

 

Menighetens medlemmer og vara medlemmer gir en gevinst på minst kr. 300,- og/eller 

får næringslivet til å sponse. 

 

8 loddbøker à 1.000 lodd til kr 5,- pr. lodd 

 

Det settes ut eske på hver butikk der det er anledning til å gi en gevinst til basarens 

årelotteri. 

 

Innmelding av gevinster til kirkevergen innen 25.februar. 

Kirkevegen søker Lotteritilsynet om tillatelse 

 

 

 

 
 


