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Sak 28/17 Referatsaker (Både felles og menighetsrådssaker)
1. Audhild’s refleksjoner
2. Status økonomi kirketaket.
Forberedelser til skifte av tak startet i 2012, men selve arbeidet startet opp juli 2017. Taket på
tårnet og sakristiet er ferdigstilt. Det er skiftet ut ca 200 spon på nordtaket av kirkeskipet.
Disse takområdene er tjærebredd. Tilstanden av taket på sør- og østsiden av kirkeskipet er så
dårlig av det anbefales å skifte hele taket. Etter at nytt tak er lagt, vil det komme en årlig
vedlikeholdskostnad til tjære og tjærebreing. Denne kostnaden vil komme fra og med 2019.
Av regnestykket under ser vi at det ikke er midler igjen til årlig vedlikehold fra og med 2019.
Kostnadsoversikt. Kommunen har gitt kr 1 800 000,- til taktekking av Bardu kirke. I tillegg er
står det kr 800 000,- på kirketakskonto som er gitt i gaver. Kostanden til og med 2017 er på kr
1 321 266,- Kostanden i 2018 er beregnet til kr 1 200 000,-.

3. Orientering om status kontorlokaler i Menighetshuset. I denne uken startet arbeidet med å
bygge om underetasjen til kontorer. Ansatte har forberedt dette ved å rydde, skrudd ned utstyr,
inventer og elektrisk anlegg. Mandag 23.10 var det dugnad der ansatte ryddet fra loft til
kjeller. Når selve flyttingen skal skje, håper vi på dugnadshjelp fra flere.
4. Orientering om status ansatte i fellesrådet.
Anne Marit Prestø har vært 80% sykemeldt siden begynnelsen av august. Audhild har overtatt
ansvaret for konfirmantopplegget så lenge Anne Marit er sykemeldt. Anne Marit prioriterer
konfirmantene og deltar i undervisning og planlegging av konfirmantopplegget. Annet arbeid
som Anne Marit har ansvar for, som barnekor og babysang, drives nå av andre. Sigrid
Sørgaard og Svein Erik Pedersen er leid inn på timer for å ivareta barnekoret. Babysangen
ledes av to mødre som gjør dette som frivillige. Trosopplærer i nabosoknet er forespurt om å
vikariere mens Anne Marit er sykemeldt, men vedkommende hadde ikke mulighet.
Vårt behov for organisttjenester ivaretas av ulike organister.
Setermoen leir betjenes av Lars-Inge Stautland. Når han ikke har anledning, er det andre
organister som blir forespurt som f.eks Turi Seim, Maria Sandve og Siss-Marit Andreassen. Vi
har god kontakt og dialog med prestene i leiren for å sikre oss om at kvaliteten på våre
tjenester er gode.
Barduheimen betjenes stort sett av Lars-Inge Stautland. Når han ikke har anledning
forespørres Maria Sandve eller Turi Seim.
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Gudstjenester høsten 2017 dekkes av ulike organister som er forespurt i god tid. Alle
gudstjenester i høst samt julaften og 1.juledag er det gjort avtaler om organist. Det er ulike
organister.
Begravelser betjenes stort sett av Turi Seim, Lars Inge Stautland og Siss-Marit Andreassen.
Vedtak fra 30/8: Bardu menighet lyser ut stilling som kirkemusiker/organist i samarbeid med
Salangen Menighet. Vedkommende tilbys heltidsstilling, og ansattes 50% i Bardu Sokn og
50% i Salangen Sokn.
Lavangen menighet har tatt kontakt med Salangen om å samarbeide om organist. Lavangen og
Salangen samarbeider om mer enn hva Salangen og Bardu gjør i dag så derfor er dette
samarbeidet mer naturlig enn mot oss. Den 18/10 skal menighetsrådet i Lavangen avgjøre om
de ønsker et samarbeid med Salangen. Inntil da avventer Bardu.
Målselv er uten organist fra 1/1. Målselv søker etter organist i 100% stilling. Målselv har 6800
innbyggere, 2 sokn og 2 sokneprester. Et samarbeid med Målselv vil kun bli om begravelser
og orgelpleie.
Som nevnt i menighetsrådsmøte 30/8, kan denne tjenesten kjøpes av Arne Kristian Torbergsen
Grovfjord. Han har gitt oss et tilbud om fast avtale for spilling til gudstjeneste, begravelser og
bryllup. En avtale med han har 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.
Sigbjørn Solvang, organist ut året i Målselv, har tatt kontakt med oss angående den ledige
organiststillingen. Vi har invitert han til et uforpliktende møte.
Mer informasjon kommer.
5. Orientering om tidligere planarbeid i menigheten. Det er laget egen Trosopplæringsplan og
denne ligger til grunn for menighetens arbeid i aldersgruppen 0-18 år. Den siste
virksomhetsplanen ble laget i 2013/14. Den inneholder mål og tiltak innenfor gudstjenester,
undervisning, sang og musikk, pr/informasjon, menneskelige og materielle ressurser. Se
vedlegg.
Det innkalles til halvdagsseminar om tema.
6. Orientering om menighetsbladet. Per Andersen har overtatt redaktøransvaret for
menighetsbladet. Han vil ta kontakt med informasjonsutvalget. Menighetsblad 3/17 ble sendt
ut 18. og 19.oktober. Innleveringsfrist til neste nummer, menighetsblad 4/17, er 20.11.17.
7. Referat komiteen for forskjønnelse av Sponga gravlund, se vedlegg
8. Referat diakoniutvalget, se vedlegg
9. Høring angående ny kirkelov og nasjonalt nettverk for kirkelige fellesråd. Tirsdag 21/11
kl 16.00-20.00 innkalles det til møte i Tromsø om temaet «Ny lov for tros- og
livssynssamfunn og nettverk for fellesråd». Det er styret i Kirkevergelaget i vårt bispedømme
som innkaller til møte. KAs ledelse stiller med foredragsholder for å gå gjennom det nye
lovforslaget.
Fellesrådsrepresentanter og kirkeverger bes møte.
Det er en viktig høring som vi nå jobber med alle sammen. Det er derfor enighet om å
arrangere dette møtet i hvert bispedømme for å skolere/opplyse om høringen til forslag til ny
lov om tros- og livssynssamfunn. Disse møtene brukes til å opplyse politikere og kirkeverger
om hva det er viktig å være obs på i høringen. På denne måten kan flest mulig fellesråd avgi
en kvalifisert høringsuttalelse. Nettverk for kirkelig fellesråd vil bruk samme møte til
etablering av regionalt nettverk for fellesråd/fellesrådsledere i hvert bispedømme.
Se epost som er sendt om ny tros- og livssyns lov samt nettverk for fellesråd.
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SAKER TIL FELLESRÅDET

Sak F-29/17

Periodisert regnskapsrapport pr 3.kvartal 2017

Rapporten er ikke ferdig fra regnskapsfører og vil bli delt ut i møtet.

Sak F-30/17

Anskaffelse av arbeidsbil

Bil til arbeid på gravlundene/forefallende arbeid i menigheten. I dag benyttes private biler og
privat henger til frakting av utstyr og materiell i forbindelse med gravferd og arbeid på våre
gravlunder. Hengeren eies av Ove Paulsen. Bilene eies av kirketjenerne. Det er en muntlig
avtalen med Ove Paulsen om bruk av hengeren og «betalingen» er at hengeren oppbevares
innomhus når den ikke er i bruk og at dekk kjøpes av menigheten ved behov. Lån av privat
henger har ikke kommet i konflikt med eiers bruk. Likevel kan vi ta inn over oss at Bardu
menighet, som utøver en offentlig gravferdstjeneste på vegne av kommunen, benytter oss av
private biler og tilhengere. Dette finnes i liten grad i andre offentlige instanser.
Alternativ 1, Leasing av varebil. Dette vil utgjøre en årlig kostand på om lag kr 65 000,- inkl
leasingavgift, drivstoff og service. Besparelsen i kjøregodtgjøring er ca kr 25 000,-. Årlig
merkostnad kr 40 000,-.
Alternativ 2, bruk av privatbiler med lånt henger/egen henger. I tariffen er det mulig å gi inntil
kr 13 000,- i årlig kompensasjon for bruk av privatbil. Vi kan fortsatt benytte oss av Ove
Paulsens henger eller vi kan kjøpe egen skaphenger som vi innreder til vårt formål. Dette gir
en årlig kostand på inntil kr 26 000,- og innkjøp av henger ca 60 000,-. Årlig merkostand ca kr
32 000,- (inkl 10 års avskriving på henger). Skaphenger krever førekort med tilhenger.
Alternativ 3, kjøp av brukt bil. Vi har mulighet til å kjøpe en brukt bil som er egnet til vårt
bruk. Bilen er 2013 modell gått 30 000km til kr 189 000,-. Med 10 års avskrivning, årlig
service og drivstoff er årlig kostnad beregnet til kr 40 000,-. I tillegg vil det komme slitasje,
reparasjoner, dekkskifte m.m. Etter at bilen er avskrevet vil den årlige kostanden være langt
lavere. Vi har henvendt oss til kommunen for bidrag til finanseringen og ber om 1/3 del i
tilskudd.
Alternativ 4, bruk av privat bil og privat henger. Årlig kompensasjon for bruk av privat bil.
Privat henger er ikke et alternativ pga usikre avtaler mht skade og forsikring.
Drøft: Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Ove Paulsen om bruk av hans private
henger. Men det er stor usikkerhet mht forsikring, bruk og skade på henger. Jeg er meget glad
for de ansattes velvillighet og vilje til å bruke egen bil til alt slags arbeid på gravlundene. De
ansatte har fraktet søppel, gressklippere og annet utstyr inne i egne biler samt fraktet utstyr og
materiell i forbindelse med gravferd i bil og på lånt henger. De ansatte har ikke bedt annet enn
kjøregodtgjøring. Det kan ikke forventes at gravferdsdriften i fremtiden skal gjennomføres
med bruk av eget utstyr slik som nå.
Leasing av bil betyr en årlig fast kostnad som kan bli tøff å forsvare innenfor driftsbudsjettene
fra år til år. Fordelen er at vi vil ha en bil som alltid fungerer. Varerommet på varebilen kan
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innredes etter vårt behov og utstyr som benyttes i forbindelse med gravferd, vil oppbevares i
der. Da slipper de ansatte å laste på og av slik det blir gjort i dag.
Skapehenger. Istedenfor at menigheten eier/leaser bil kan kjøp av skaphenger være ei løsning.
Hengeren vil da innredes etter vårt behov og utstyr som benyttes i forbindelse med gravferd,
vil oppbevares i henger. Da slipper de ansatte å laste på og av slik det blir gjort i dag. Denne
typen henger krever førerkort for henger.
De ansatte ber om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. Denne kompensasjonen er en
godtgjøring på inntil kr 13 000,-/år. Størrelsens på beløpet vurderes etter lokale forhold.
Arbeidstaker forplikter seg til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke
er disponibel.
Kjøp av bruktbil. Toyota her i Bardu har en bil til kr 189 000,-. Varebilen har kun gått
30 000km og er en 2013 modell, lang utgave. Vi vil ha en større engangskostnad men få en
lavere driftskostnad pr år enn sammenliknet med leaset bil. Vi kan forvente lang levetid på
denne bilen som kun har gått 30 000 km. Årlig kjørelengde i menigheten beregnes til 8000km.
Varerommet på varebilen kan innredes etter vårt behov og utstyr som benyttes i forbindelse
med gravferd, vil oppbevares i der. Da slipper de ansatte å laste på og av slik det blir gjort i
dag. Rådmann har bedt om en søknad om tilskudd der menigheten finansierer 2/3 deler og
kommunen 1/3 del av bilen. Bardu menighet kan finansiere denne med midler som står inne på
generelt disposisjonsfond. Saldo er kr 196 000,-.
Konklusjon: Bardu menighet bør ikke benytte seg av private kjøretøy til gravferdsdrift uten
særskilt avtale om kompensasjon ei heller private hengere for å utføre en offentlig tjeneste
som gravferd er. Bardu menighet bør a) enten ha egen bil (eie eller lease) eller b) egen
tilhenger og kompensasjon for bilbruk.
Forslag til vedtak: Bardu menighet kjøper egnet varebil. Bilen finansieres over generelt
disposisjonsfond og det søkes kommunen om tilskudd.
Sak F-31/17

Budsjett 2018 – innspill

Kommunalt tilskudd
Etter de signaler jeg har fått fra rådmann, vil tilskuddet fra kommunen være 2,7% høyere enn i
2017 (dvs samme nivå som tidligere år). Dette dekker ikke den årlige pris- og lønnsøkning, og
gir derfor ikke rom for nye investeringer i 2018. I tillegg til tilskuddet fra kommunen, får vi
kompensert bortfalle av kommunal tjenesteyting med kr 144 000,- pr år. Dette skal gå til
dekning av utgifter til kontorhold. Vi har bedt om ekstra tilskudd for å dekke investering i
elektronisk arkivsystem (etableringskostnad), nytt brannalarmsystem og sender i Bardu kirke
og tilskudd kjøp av varebil til gravferdsdrift.
Andre tilskudd/inntekter/refusjoner
Disse inntektene i budsjettet forventes ligge på nivå med 2017
UTGIFTER – til drøfting
1. Forskjønnelse av Sponga: Maling av gjerde på Sponga, landskapsarkitekt, oppsett av
symboler, ny vannpost, opparbeide den 2. gangtilgangen. Midler tas delvis av
blomsterfondet/delvis over drift.
2. Sette av midler til vedlikehold av orgel (stemming pr 2. år) og kirkeklokker (vedlikehold pr 4.
år). Midlene settes av på fond.
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Vedtak: Det settes av kr 20 000,- pr år i budsjettet til stemming av orgel og til vedlikehold av
klokkene.
3. Stabstur – vi har søkt om og fått kr 10 000,- av OU midler gjennom KA for å dra på Stabstur
med hele staben. Stabsturen må gjennomføres før 1.april 2018. Det foreslås å sette av kr
30 000,- i budsjettet hvorav kr 10 000,- er midlene fra KA. Sted og innhold er ikke avgjort
enda, men vil bli drøftet i staben.
Vedtak: det settes av kr 30 000,- i budsjettet.

For menighetsrådet
Kjersti Lunde
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