Møteprotokoll
Rauma kirkelige fellesråd
06.10.2016
Rådhussalen, 15.00- 17.30
Fremmøtte: Per Bersås, Iver Marius Kleiva, Terje Bjerkeli, Astrid Åsgård, Bente Alnæs,
Håvar Berild, Ann- Kjersti HernæsErling Nevland, Lars Olav Hustad
Ruth Brennhaug Staurseth (kirkeverge/sekr)
Ord for dagen v/ Håvar Berild
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Sak 39/16
Sak 40/16
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Godkjenning av møteprotokoll 02.06.16
Orienteringssaker
-Orientering Personalsak
-Referat fra dialogmøte med tros- og livssynssamfunn om
gravferdstjenesten , 06.06.16
-Referat fra møte Fellesråd og menighetsrådene 15.09.16
-Møteprotokoll Administrasjonsutvalget 19.09.16

Økonomirapport pr 30.09.16
Minnelund Grytten kirkegård
Revisjon av «Vedtekter for kirkegårdene i Rauma kommune»
Avgift for navnet minnelund
KA´s landsråd
Kandidater til landsrådet
Valg av to utsendinger til kontaktmøte i Møre 10.01.2017
Kirkekontoret- manglende tilgjengelighet
Tilstandsrapport /tiltaksplan for kirkebyggene i Rauma
Budsjett 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
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GODKJENNING AV INNKALLING
Innstilling: Innkalling godkjent
Vedtak: Innkalling godkjent.
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GODKJENNING AV SAKLISTE
Innstilling: Sakliste godkjent
Tillegg sakliste sak 33/16 tillegg:
Orientering personalsak
Møte med tros- og livsynssamfunn om gravferdstjenesten
Endring 34/16 Økonomirapport pr 30.09.16
Vedtak: Sakliste godkjent med tillegg/ endring.
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Godkjenning av møteprotokoll 02.06.16
Innstilling: Møteprotokoll fra 02.06.16 godkjennes
Vedtak: Møteprotokoll fra 0.06.16 godkjennes.
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ORIENTERINGSSAKER
Innstilling: Orienteringssakene taes til orientering
Framsatt forslag i møte fra Lars Olav Hustad:
Fellesrådet gir leder og kirkeverge fullmakt til å utarbeide et «tilsettingsreglement».
I tillegg oppfordrer fellesrådet leder og kirkeverge å utarbeide en utlysningstekst så snart som
mulig. Fellesrådet godkjenner både reglement og utlysningstekst i et «e-postmøte»

Vedtak: Orienteringssakene taes til orientering.
Fellesrådet gir leder og kirkeverge fullmakt til å utarbeide et
«tilsettingsreglement». I tillegg oppfordrer fellesrådet leder og kirkeverge å
utarbeide en utlysningstekst så snart som mulig. Fellesrådet godkjenner både
reglement og utlysningstekst i et «e-postmøte».

Sak 33/16

Orienteringssaker (VEDLEGG)
- Orientering personalsak
-Referat fra dialogmøte med tros- og livssynssamfunn, 06.06.16
-Referat fra møte Fellesråd og menighetsrådene 15.09.16
-Referat fra administrasjonsutvalget 19.09.16

Orientering personalsak lagt fram i møtet:
Kirkeverge Ruth Brennhaug Staurseth har sagt opp sin stilling med virkning fra 01.04.2017.
Fellesrådets leder skisserte framdriftsplan for utlysning av stillinga og tilsettingsprosedyre.

Framsatt forslag i møte fra Lars Olav Hustad:
Fellesrådet gir leder og kirkeverge fullmakt til å utarbeide et «tilsettingsreglement».
I tillegg oppfordrer fellesrådet leder og kirkeverge å utarbeide en utlysningstekst så snart som
mulig. Fellesrådet godkjenner både reglement og utlysningstekst i et «e-postmøte»
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ØKONOMIRAPPORT PR 30.09.16

Innstilling: Økonomirapport pr 30.09.16 taes til orientering
VEDTAK: Økonomirapport pr 30.09.16 taes til orientering

30.09.2016 Regnskap Budsjett

Regnskap
Inntekter
-3 198 517
-78 457
-1 113 228
-467 993
-4 858 194

Budsjett
Inntekter
-3 459 749
-82 500
-896 625
-660 375
-5 099 249

4 858 194 5 099 249 4 858 194

5 099 249

Tekst
Utgifter
Administrasjon
1 621 803
Kirker
1 562 804
Kirkegårder
792 665
Annen kirkelig virksomhet
809 297
4 786 569
71 625
Kontrollsum
Merforbruk

Utgifter
1 923 256
1 537 734
735 000
815 788
5 011 778
87 471

15846

Kommentarer
Driftsregnskapet pr 30.09.16 viser et merforbruk på kr 15 846,Administrasjon
Lønn har et mindreforbruk, ellers er det brukt mer til opplæring og kurs.
Innkjøp av dataverktøy har vært nødvendig, likeså vedlikehold av dataverktøy
Kirken
Lønnsoppgjøret både i 2015 og 2016 har gitt mye til de med lavest inntekt, dette er nok grunn
til noe overskridelser på dette området. Inventar og utstyr er lysglobe til Øverdalen kirke som
er refundert av lokal forening. Innkjøp av spesialkleshengere til messehakler og en
klokkerkappe.
Kirkegårder
Når det gjelder vedlikehold av bygg og anlegg er det meste brukt på sikring av helårs
vanntilførsel til Sanitærbygget ved Kors kirke.
Høyere innbetalt festeavgift enn budsjettert, da det nesten ikke har vært slettinger av
festeavtaler/ graver dette året.
Annen kirkelig virksomhet
Her skjer mye på de siste månedene av året. Utgifter i forbindelse med konfirmantleir i
oktober, tilskudd til trosopplæring og refusjon av diakonlønn kommer i nov/des.
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MINNELUND GRYTTEN KIRKEGÅRD
Vedlegg : Minnelund
Innstilling
1.Minnesmerke utformes som en søyle med plass til minimum 50 navneskilt
2. Navna minnelund på Grytten kirkegård plasseres til høyre for allerede etablerte anonyme
minnelund.
3. Kostnadoverslag på minnesmerke ferdig montert med granittkant er ca 60 000,4. Minnesmerke finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
VEDTAK:
1.Minnesmerke utformes som en søyle med plass til minimum 50 navneskilt
2. Navna minnelund på Grytten kirkegård plasseres til høyre for allerede etablerte
anonyme minnelund.
3. Kostnadoverslag på minnesmerke ferdig montert med granittkant er ca 60 000,4. Minnesmerke finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

SAKSOPPLYSNING
NAVNA MINNELUND PÅ GRYTTEN KIRKEGÅRD
Rauma kirkelige fellesråd gjorde i møte 02.06.16 følgende vedtak i sak 28/16:








 Det opprettes navna minnelund på Grytten kirkegård. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet
Kirkekontoret bes innen 06.10.16 framlegge forslag på konkret plassering av minnelunden.
Forslag og kostnadsinnhenting for felles minnesmerke til 50 minnesmerker skal forelegges
Rauma kirkelige fellesråd innen 06.10. 16. Grytten menighetsråd gis uttalerett mht .valget av
minnesmerke.
Kirkekontoret bes avklare om minnelunden kan tas i bruk før minnesmerket er på plass.
I henhold til Kirkelovens §3 skal utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplassen utredes
av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet. Slik oppfølging mht.2017 følges opp høsten
2016.
«Vedtektene for Kirkegårdene i Rauma» (fra okt. 2009) revideres. Oversikt og retningslinjer
for anonyme og navna minnelunder tas inn.

Enstemmig vedtatt.
Grytten menighetsråd fikk i skriv datert 31.09.16 orientering om saken og oppfordring om å
uttale seg om saken. Det var lagt fram to forslag til minnesmerke og et forslag til plassering
av minnelunden. (vedlegg)
Menighetsrådet behandlet saken i møte 01.09.16 og gjorde følgende vedtak (møteprotokoll
vedlagt)

55/16 Eventuelt
 Mail fra kirkevergen, med ønske om forslag til utforming av navnet minnelund ved
Grytten kirkegård. Vedtak: vi foreslår alternativ 2 (den høyreiste utgaven), og at når
en står foran denne og leser på navneplata, ser en kirka i bakgrunnen. Vi har også et
ønske, hvis mulig, om at denne plasseres ved siden av den anonyme, mot midtgangen
på kirkegården, ikke i kroken der den er tegnet inn nå.
Åndalsnes 17.09.16

Kristin H. Kalvøy, sekretær

MERKNADER FRA SAKSBEHANDLER
Utforming av minnesmerke
Når det gjelder minnesmerke har en ingen innvendig til Grytten menighetsråd sitt ønske.
Minnesmerke på den navna minnelunden på Voll kirkegård har samme utforming.
Begge alternativene til minnesmerke er beregnet til ca 60 minnesmerker.
Plassering av minnesmerke
En har heller ingen innvending til menighetsrådets ønske om plassering. Under fellesrådets
befaring 02.06.16 var det også flere som uttrykte at den plasseringen opplevdes som den
beste.
Pris
Etter opplysninger fra firma som leverer minnesmerke vil minnesmerke ferdig montert med
granittkant rundt koste ca 60 000,- Det samsvarer med prisen på minnesmerke som er på Voll
kirkegård.
Finansiering
Investeringsmidlene for 2016 er brukt til andre prosjekter i h.h.t Handlingsplana. I 2017 er
det maling av Holm kirke som må prioriteres. I budsjettframlegget for 2017 har Rådmannen
foreslått å redusere investeringstilskuddet med kr 150 000,- så dersom det blir vedtatt, er det i
alle fall ikke rom for annet enn maling. En foreslår derfor at minnesmerke finansieres av
disposisjonsfondet.
Når kan minnelunden taes i bruk
Forutsatt positiv behandling av saken i fellesrådet 06.10.16, kan minnesmerke bestilles raskt
og en kan ha som mål å få det montert før det blir frost. Blir det tidlig frost, må en vente til
våren med montering.
Det er derimot ikke noe til hinder for at minnelunden kan tas i bruk før minnesmerke er på
plass. Når vedtak er gjort lages kart over plassering av minnesmerket og gravsted og da er det
klart til bruk.
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REVISJON AV «VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I RAUMA KOMMUNE»
Vedlegg: Gjeldende vedtekter revidert oktober 2009 / Vedtekter 06.10.2016

Innstilling: Vedtekter for kirkegårdene i Rauma kommune datert 06.10.16 godkjennes.
VEDTAK: Vedtekter for kirkegårdene i Rauma kommune datert 06.10.16 godkjennes.

SAKSOPPLYSNING
Det er opprettet minnelunder på Voll, Rødven og Grytten, bruken av minnelunder må derfor
innarbeides i vedtektene for kirkegårdene i Rauma. Det legges fram forslag til ny § 4, de
øvrige justeres til §§ 5-11.
MINNELUNDER
Navnet minnelund for urner.
En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å
sette opp navn og dato for fødsel og død på den gravlagte. Navneplatene er standardiserte og
montering utføres av gravplassforvaltningen.
På den navnete minnelunden er det gravplassforvaltningen som sørger for felles beplanting.
Pårørende har anledning å sette fra seg blomster og lys ved minnesmerket.
Gravene i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre
graver på gravstedet (se §3).
Avgift for plass i navnet minnelund. I denne avgiften inngår gravens andel av minnesmerket,
beplanting, vedlikehold og stell i 20 år. Avgiften fastsettes av fellesrådet.
Rauma Kirkelig fellesråd har navnet minnelund ved Voll, Grytten og Rødven gravsted.
Anonym minnelund for urner
I anonym minnelund er det ikke anledning til å sette opp navn og årstall.
Pårørende har ikke anledning til å være med på urnenedsettelsen.
Gravene kan heller ikke festes.
Pårørende har anledning til å sette fra seg blomster og lys ved minnesmerket.

Rauma kirkelige fellesråd har anonym gravlund ved Grytten og Rødven gravsted.
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AVGIFT FOR NAVNET MINNELUND
Innstilling: Avgift for navnet minnelund for urner vedtatt 06.10.2016
Startbeløp
Forlengelse

Grytten, Voll, Rødven
Grytten, Voll, Rødven

20 år
10 år

kr. 6 000,kr. 2 500,-

VEDTAK
Avgift for navnet minnelund for urner vedtatt 06.10.2016
Startbeløp
Forlengelse

Grytten, Voll, Rødven
Grytten, Voll, Rødven

20 år
10 år

kr. 6 000,kr. 2 500,-

SAKSOPPLYSNING
Gravansvarlig må betale for:
-Navneplate inkludert montering.
-Andel i felles gravminne, beplantning og stell i 20 år.
-Generelt vedlikehold av minnelunden.
Etter 20 år er det anledning å forlenge avtalen med 10 år om gangen.
Når urnegrav blir tatt i bruk er det anledning til å feste en urnegrav ved siden av (se §3 i
vedtekter for kirkegårdene i Rauma). Denne blir det ikke betalt startbeløp for før den blir tatt i
bruk.
Minnesmerke ferdig montert kr 1000,Andel i felles beplantning, stell og generelt vedlikehold beregnes til kr 250,- pr år.
Til orientering
Gjeldende festeavgift for kistegrav kr 100,- pr år, urnegrav/barnegrav kr 25,- pr år.
Avgiftene betales for 10 år om gangen. (FR sak 17/10)
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KA´S LANDSRÅD /KANDIDATER TIL LANDSRÅDET
VALG AV TO UTSENDINGER TIL KONTAKTMØTE I MØRE 10.01.2017

Innstilling:
1. Rauma kirkelige fellesråd foreslår Magny Landre og Per Knut Bersås som kandidater
til Møre bispedømmes valg av representanter i KA´s landsråd for perioden 20172021
2. Utsendinger til kontaktmøte i Møre 10.01.2017
Saken legges fram uten innstilling
Forslag i møtet:
Per Bersås og Håvar Berild med vara 1. Ann Kjersti K. Hernæs, 2.Bente Alnæs

VEDTAK:
1. Rauma kirkelige fellesråd foreslår Magny Landre og Per Knut Bersås som
kandidater til Møre bispedømmes valg av representanter i KA´s landsråd for
perioden 2017-2021
2. Utsendinger til kontaktmøte i Møre 10.01.2017
Per Bersås og Håvar Berild med vara 1. Ann Kjersti K. Hernæs, 2.Bente Alnæs

SAKSOPPLYSNING
Alle fellesrådene (og menighetsråd i ettsoknskommuner) er medlem i KA. Ka’s øverste organ
er Landsrådet (Se vedtekter nedenfor).
Landsrådet til KA velges av fellesrådene i hvert bispedømme i et kontaktmøte, for Møre
fastsatt til 10.01.2017.
§ 7 Landsråd
a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen
av april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan
innkalles til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets
medlemmer finner det påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet
er vedtaksført når minst 2/3 av de stemmeberettigede er til stede.
b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3
representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det

ett tilleggs mandat. Det nasjonale rettssubjekt med dets organer representeres med 1 medlem
pr. 93 årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen
skal samlet minimum ha 3 medlemmer i Landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere
retningslinjer for hvordan valgene gjennomføres. [1] Alternativ 4, som foreslås å erstatte
opprinnelig tekst som er:
b) Organer i Den norske kirke velger til sammen 6 representanter fra hvert bispedømme.
Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 125 årsverk. Denne gruppen skal samlet
minimum ha 3 medlemmer i Landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for
hvordan valgene gjennomføres.
c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av Landsråd skjer ett
år etter ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet.
Styret deltar med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes.
d) Landsrådet skal:
• Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden.
• Vedta valgregler for valg til KAs organer.
• Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
• Vedta strategiplan for KAs virksomhet.
• Fastsette rammer for medlemskontingenten.
• Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra
valgkomiteen.
• Velge styre, valgkomité og kontrollkomité.
• Velge revisor.
• Forelegges rapport fra kontrollkomiteen.
• Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering.
• Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike
saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.
§ 8 Regionalt kontaktmøte
I hvert bispedømme arrangeres regionale kontaktmøter. Det skal avholdes kontaktmøtet i
forkant av hvert Landsrådsmøte. Kontaktmøtet består av representanter for alle kirkelige
organer i bispedømmet som er medlemmer i KA og landsrådsrepresentantene fra
bispedømmet når disse er valgt. Valg av Landsrådsrepresentanter skjer i Kontaktmøtet
SAKSBEHANDLING
KANDIDATER til Landsrådet
Etter drøfting med leder i kirkelig fellesråd spurte kirkevergen Magny Landre og Per Knut
Bersås spurt om de ville stille som kandidater til KA´s landsråd fra Rauma. Begge svarte ja
og dette ble meldt inn til kirkevergelaget i Møre innen fristen 01.september 2016
VALG AV REPRESENTANTER fra Møre skjer på regionalt kontaktmøte i Molde 10.01.
2017
TIL KONTAKTMØTE ER DET KOMMET FØLGENDE INVITASJON:
Til kirkeverger og rådsledere i Møre bispedømme,
KA ønsker velkommen til regionalt kontaktmøte – rådsopplæring (del 3) og valg til KAs
landsråd for Møre bispedømme 10.januar 2017!

Regionale kontaktmøter er en kombinasjon av rådsopplæring for rådsmedlem og kirkeverge
og stedet hvor blant annet valg til KAs landsråd foregår.
Representant(er) til kontaktmøtet deltar gratis. Alle fellesråd har 1-3 representanter (må være
rådsmedlem). For andre koster møtet 500 kr. +mva.
Program
16.30-17.00 Matservering
17.00 KA – rolle, oppgaver og styring
17.30 Lederlønn og ledersamtale
- Hva bør kirkevergen tjene?
- Hva må med i ledersamtalen?
- 18.00 Roller, forholdet kirkeverge – rådsleder
- Hva kan fellesrådsleder bestemme?
- Hva kan kirkevergen bestemme?
19.00 Pause
19.15 Valg til KAs landsråd
Aktuelle tema eller innmeldte saker knyttet til hva som bør være KAs politikk, samt drøfting av
strategiske valg for KA (finansiering, organisering, rekruttering mm).

Påmeldingsfristen for det regionale kontaktmøtet i Møre bispedømme er fredag 9.desember
2016.
For mer informasjon og påmelding, se KAs nettsider her.
BEHANDLING I MØTET 06.10.16
Rauma kirkelige fellesråd må godkjenne de foreslåtte kandidater fra Rauma.
Det må velges inntil 3 representanter fra Rauma kirkelige fellesråd til det regionale
kontaktmøtet i Molde 10.01.2017
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KIRKEKONTORET- MANGLENDE TILGJENGELIGHET
Vedlegg: Skriv fra Møre biskop, 28.09.16
Innstilling:
En arbeidsgruppe bestående av leder i FR, kommunens representant i FR, geistlig
representant i FR og kirkevergen arbeider videre med å finne løsning på tilgjengelighet til /
utvidelse av kirkekontoret i Vollan 6.
Framlagt i møtet tillegg til vedtak:
Innstilling fra Arbeidsgruppa forelegges fellesrådet for godkjenning.

VEDTAK:
En arbeidsgruppe bestående av leder i FR, kommunens representant i FR, geistlig
representant i FR og kirkevergen arbeider videre med å finne løsning på tilgjengelighet
til / utvidelse av kirkekontoret i Vollan 6.
Innstilling fra Arbeidsgruppa forelegges fellesrådet for godkjenning.

SAKSOPPLYSNING
Kirkekontoret har siden 2004 hatt sine lokaler i 2.etg. i Vollan 6. Kontorlokalene er lyse og
lette, i tillegg til 9 kontorplasser har en et mat/pauserom, et møte/samtalerom, lager og
garderobe/WC. Noen dager hadde det vært greit med en kontorplass til, men siden det er flere
deltidsstillinger greier en å få plass til alle.
Det er ikke heis i funksjon i bygget, dermed er det en utfordring for
funksjonhemma/eldre/dåpsforeldre med barnevogn å komme seg til kontorene. Gjennom
tjenesteytingsavtalene kirka har med kommunen kan lokaler i rådhuset brukes ved behov.
Fellesrådets møter har de siste årene vært avholdt i rådhussalen eller på 515 i Rådhuset. Når
det gjelder samtaler /besøk på kontoret ellers er derimot tilgjengeligheten en utfordring.
Biskop Ingeborg Midttømme påpekte adkomsten til kontorene under visitasen i 2012, og har
nå etter et besøk høsten 2016 på nytt påpekt dette.
Etter visitasen i 2012 hadde vi en dialog med huseier om muligheten for å bruke noe av 1.etg.
til samtalerom. Kostnaden ble den gangen vurdert som høy i forhold til behov/ bruk.
Vi har på nytt hatt kontakt med huseier ang. 1. etg som nå står tom. Huseier er positiv til å leie
ut hele/deler av 1.etg til kirka.
Dagens husleie for 2.etg er kr 500,- pr år pr m2, samlet leieareal 269,5 m2. Huseier har tilbudt
oss å leie 1.etg. til samme pris.

Hva vil evt. leie av 1. etg gi av lokaliteter?
I tillegg til inngang rett fra gata kan en få et godt møterom ( for fellesråd og andre,
muligheter for konfirmantundervisning for Grytten-konfirmantene), samtalerom, lager (særlig
gunstig for de som har ansvar for trosopplæringa), muligheter for et par kontorlokaler, HCtoalett.
Fordelen med å bli værende i Vollan 6 i stedet for å flytte til andre lokaler er blant annet at
vi har en sentral plassering i sentrum. Flytting er både arbeids- og ressurskrevende i en ellers
travel arbeidssituasjon. Vi har nå tilrettelagt for dataverktøy på alle kontor – og trives godt i
lokalene vi har.
HEISLØSNING
Det var heis i bygget før kirkekontoret flyttet hit, men daværende heisløsningen var ikke egnet
til bruk for kontoret. En fullgod heisløsning fra hovedinngang til 2. etg. hadde løst problemet
med tilgjengelighet i de lokalene vi har i dag, og det er mulig å få til enten der den gamle
heisen var eller ved hovedinngangen.
KJØP AV VOLLAN 6.
Huseier har også kommet med et forslag/tilbud som går på at vi kjøper hele bygget.
Det ville i tilfelle bli en sak for Rauma kommune.
ØKONOMI
Utvidelse av arealet for Kirkekontoret kunne vært en sak for fellesrådet å vurdere hvis det
gjaldt en mindre utgiftsøkning ved bruk av et rom i 1.etasje til samtalerom.
Men tilgjengelighet til 2.etasje både for ansatte og besøkende og mulighet for større møterom/
HC- toalett m.m vil nok medføre kostnad som krever økte budsjettrammer og dermed
imøtekommenhet fra Rauma kommune.
VIDERE SAKSGANG
Rauma kirkelige fellesråd har avventet en avklaring om kommunesammenslåing. Når det nå
ser ut til at dette ikke skjer for Rauma kommune, må vi finne en løsning mht til kontorlokaler
for Kirken i Rauma som tilfredsstiller de krav som gjelder for offentlige kontor. En dialog
videre med huseier av Vollan 6 vil være naturlig. De økonomiske konsekvensene må drøftes
med kommunen.
Tilgjengelighet er det viktigste og der må det på plass en løsning. Videre må en vurdere
behov for utvidelse av lokaler og hvilke muligheter en har. De økonomiske konsekvensene
og mulighet for økte budsjettrammer må også vurderes.
En arbeidsgruppe bestående av leder i FR, kommunens representant i FR, geistlig representant
i FR og kirkevergen arbeider videre med å finne løsning på tilgjengelighet til / utvidelse av
kirkekontoret i Vollan 6.
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TILSTANDSRAPPORT /TILTAKSPLAN FOR KIRKEBYGGENE I RAUMA

Innstilling:
1. Rauma kirkelige fellesråd ber Rauma kommune om investeringstilskudd til kirken for
2017 på kr 450 000 som tidligere vedtatt i økonomiplan for perioden 2017-2019.
2. Tilstandsrapport for Grytten kirke gjennomføres høsten 2017
3. Tilstandsrapporter for de øvrige kirkene innarbeides i økonomiplan for 2019-2020

VEDTAK:
1. Rauma kirkelige fellesråd ber Rauma kommune om investeringstilskudd til
kirken for 2017 på kr 450 000 som tidligere vedtatt i økonomiplan for perioden
2017-2019.
2. Tilstandsrapport for Grytten kirke gjennomføres høsten 2017
3. Tilstandsrapporter for de øvrige kirkene innarbeides i økonomiplan for 20192020

SAKSOPPLYSNING
Det er de senere årene satt fokus på kirkebyggenes tilstand.
Det gjelder selve byggets tilstand (tak, vegger, gulv) inne og ute. Så er det sett på
tilgjengelighet, el-anlegg og brannsikring.
I Rauma har vi nå tilrettelagt HC-adkomst i alle kirkene. Vi har årlige el-kontroller og
kontroll av brannvarslere. I Grytten kirke har vi fra 2015 direktevarsling ved brann.
Når det gjelder tilstandsrapport på selve kirkebygget har det ikke vært utført eksterne
vurderinger av alle kirkene.
Dette kunne vært greit å få gjennomført, særlig som en hjelp for tiltaksplan (handlingsplan)
for vedlikehold.
På den andre side har det ikke vært investeringsmidler til mer enn det aller mest prekære (og
knappest det) i mange år.
Heldigvis har kommunen vært villig til å benytte rentekompensasjonsordninga ved utskifting
av spon på tårnet i Eid kirke (2014-2015)
På handlingsplana for 2018 er det satt opp maling /vedlikehold av Grytten kirke. Her er
forfallet kommet så langt at en tilstandsrapport er helt nødvendig før arbeidet settes i gang.
Denne rapporten må gjennomføres høst 2017, slik at prosjektet «Grytten kirke» kan
gjennomføres i 2018.
I forslaget til investeringer for 2018 er det lagt inn kr 300 000,- til Rauma kirkelige fellesråd.

Det er kutt på 150 000,- i forhold til tidligere økonomiplan. Skal en få gjennomført maling av
Holm kirke som planlagt samt gjennomført en tilstandsrapport av Grytten kirke må de
150 000 inn igjen på budsjettet.
Kirkelig fellesråd i samarbeid med Rauma kommune må videre arbeide for at tilstandsrapport
av alle kirkene blir gjennomført i perioden 2019 -2020
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BUDSJETTFRAMLEGG 2017
Innstilling: Framlagte budsjettrammer for 2017 godkjennes.
Endelig budsjett for 2017 vedtas i januar 2017

VEDTAK:
Framlagte budsjettrammer for 2017 godkjennes.
Endelig budsjett for 2017 vedtas i januar 2017

SAKSOPPLYNING
Drift 2017
1. Driftstilskudd Rauma kommune
Tjenesteytingsavtale med Rauma kommune

kr 4 307 000
kr 985 000
Sum kr 5 292 000

(2016)
4 186 000
960 000
5 146 000

2016
utgifter
Administrasjon
Kirker
Kirkegårder
Annen
kirkelig
virksomhet
TOTALT

inntekter

2615010
2090240
980000

-4613000
-110000
-1195500

-1997990
1980240
-215500

1113750
6799000

-880500
-6799000

233250
0

2017
utgifter
Administrasjon
Kirker
Kirkegårder
Annen
kirkelig
virksomhet
TOTALT

totalt

inntekter

totalt

2723020
2293890
1058000

-4586000
-110000
-1619000

-1862980
2183890
-561000

1202590
7277500

-962500
-7277500

240090
0

KOMMENTAR TIL BUDSJETTFORSLAG DRIFT 2017
På bakgrunn av fellesrådets budsjettforslag skal kommunen utrede utgifter til
 Bygging, drift og vedlikehold av kirker
 Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
 lønn til kirkelig bemanning
 lønn daglig leder av kirkelig fellesråd
 administrasjon og kontorhold, utgifter til konfirmasjonsundervisning, også
kontorhold prester
 annen kirkelig undervisning (trosopplæring), diakoni, kirkemusikk.
 Som utgangspunkt for budsjett for 2017 er det beregnet lønnsvekst på 3%
 Inntekter utenom kommunalt tilskudd er festeavgift, tilskudd ½ lønn diakon
(bispedømme) og tilskudd trosopplæring (bispedømme). Menighetsråd /lag og
foreninger betaler for flomlys ved kirkene. Konfirmantavgift dekker opphold på
leir i konfirmanttida. Menighetsrådene betaler mye av utgiftene til trosopplæring
(4- årsbok, 6-årsbok, bibler, arrangement konfirmanter m.m.).
Økningen i kommunens tilskudd for 2017 dekker knapt lønns- og prisøkningen. (vedlegg)
Lønnsutgiftene er ca 90 % av hele budsjettet. Ellers er det ikke lagt inn større justeringer i
budsjettet for 2017. Endelig budsjett legges fram for fellesrådet i januar-møtet.

KOMMENTAR TIL INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2017-2020
Rådmannens forslag til Investeringsplan for kirker- og kirkegårder for perioden
2017
300 000
2018 - 2020
450 000

Rauma kirkelige fellesråd: Investeringsplan for perioden 2017-2020
Tiltakene som ligger inne er prioritert for perioden og en vil fraråde på det sterkeste å skyve
maling av kirker lenger ut i tid, da det allerede er gått for mange år fra forrige gang kirkene
var malt.
Ved Øverdalen kirke ble det startet arbeid med maling på dugnad sommeren 2016. En regner
med at dette arbeidet fullføres i 2017. Holm kirke står for tur i 2017, men med rådmannens
forslag til investeringstilskudd kommer en ikke i mål, så her må det mer midler til for å få
fullført prosjektet.

Før en kan starte opp maling av Grytten kirke som ligger inne i planen for 2018, må det
foreligge en tilstandsrapport og tiltaksplan. Denne rapporten må være klar i løpet av høsten
2017.
Rauma kommune har ansvar for at Rauma kirkelige fellesråd får midler til vedlikehold av
kirkebyggene våre. Rauma har mange kirker sammenlignet med andre kommuner, det er en
utfordring, men kirkene er viktige kulturskatter og ikke minst viktig for folket i Rauma både i
sorg og glede. Vi kan ikke akseptere at investeringsbudsjettet kuttes, her burde det heller legges
inn årlig økning.
Kirker 2017
Holm kirke:
Maling/vedlikehold av kirka. Kirka er malingsslitt og har mye sopp angrep.
En regner med at det vil koste minimum 450 000 å male ei kirke som er så nedslitt.
Tilstandsrapport Grytten kirke (jfr sak 40/16)
Kirker 2018
Grytten kirke
Maling utvendig av kirka. Hele kirka er veldig falmet og nedslitt, mye malingsflassing.
Tilstandsrapport nødvendig før arbeid begynnes.
Kirker 2019
Øverdalen kirke
Maling er alt påbegynt på dugnad, håper å få det fullført i 2017
Vågstranda kirke
Maling utvendig på deler av kirkn

KIRKEGÅRD
Sandnes gravplass:
Det er ikke parkeringsplasser ved Sandnes gravsted. Med den trafikken som er på fylkesveien
er det veldig viktig at vi får på plass en parkeringsplass. Planen var oppstart i 2015, men på
grunn av uavklarte eierforhold, ble dette utsatt og pengene ble brukt til renovering av
sanitærbygg ved Kors kirke. Dette er fullført i 2016.
Kirkegårder 2017
Sandnes: Grunnkjøp kan ikke arbeides videre med uten tilleggsbevilgninger.
UTFORDRINGEN
I kommunens forslag til økonomiplan ligger det i 2017 kr 300 000
2018- 2020 årlige tilskudd
kr 450 000
PRIORITERING er vanskelig, alle har sine ønsker – fellesrådet må se alle kirker og
kirkegårder- og så ta den vanskelige prioriteringen.
Mangel på maling viser seg nå på flere kirker, de som står på handlingsplana er verst.
Parkeringsplass ved Sandnes gravsted burde vært på plass.
Tilstandsrapport for kirkene i Rauma bør på plass i perioden 2017- 20204
Brannvarsling / brannforebyggende tiltak bør inn på investeringsplaner for de nærmeste
årene.

