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Saksliste

24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak i fellesrådet: Innkalling godkjennes

25/18 Godkjenning av protokoll fra møte 04/2018
Sakspapirer: Forslag til protokoll for møte 04/2018
Forslag til vedtak i fellesrådet: Protokollen for møte 04/2018 godkjennes

26/18 Dekning av utgifter til medarbeidersamling.
Sakspapirer:
Daglig leder viser til behandling under eventuelt punkt 2 i møte 03/18. Mary Kildal spurte om det kunne
være aktuelt med en spleis mellom Fellesrådet og Halsa Menighetsråd til utgiftene for at Marie Aag
Storjord deltok på medarbeidersamling i Mo i Rana på vegne av menighetsrådet. Roar Storjord deltok
som ansatt, og reiseutgiftene blir dekket av Fellesrådet.
Kirkeverge og arbeidsutvalg anbefaler at utgiftene til Marie dekkes av fellesrådet. Det dreier seg om et
beløp på 995 kroner. Det er en forutsetning for utgiftsdekningen at Marie orienterer menighetsrådet
om det hun lærte og fikk kjennskap til på samlingen.
Forslag til vedtak i fellesrådet:
Meløy kirkelige fellesråd vedtar følgende:
Utgifter til dekning av Marie Aag Storjord sin deltakelse på medarbeidersamling i Mo i Rana dekkes av
fellesrådet.

27/18 Flytting av kirkekontoret til Fore
Sakspapirer:
Det vises til vedtak fra 2010 i fellesrådet om flytting av kontoret til Fore. Kirkevergen har fått i oppdrag
å utrede saken både i forhold til kostnader, de ansattes mening, og konsekvenser for brukere og andre
interessenter.
Saken er endret en del i forhold til de forutsetningene som lå til grunn for forrige vedtak. Den gangen
var det snakk om en utbygging som skulle huse både bruktbutikk, utbygging av menighetssal og nye
kontor for alle ansatte. Siden den gang har bruktbutikken kjøpt eget hus og etablert seg annet sted på
Reipå. Behovet for kontor anses som stort sett uforandret, men en eventuell utbygging vil ikke bli så
omfattende som opprinnelig vedtatt eller tenkt.
Saken har vært drøftet i arbeidsutvalget, og vi ser at det trenges en ordentlig utredning av saken før
den kan endelig avgjøres. Etter kirkevergen sin mening må vi se på følgende:
-

-

Det bør utredes hva en helt påkrevet restaurering av dagens menighetshus vil koste. Her må store
utbedringer til, uavhengig av om kontoret flyttes eller ikke
Det bør videre utredes hva en utbygging som dekker dagens behov for plass vil koste. Hvis vi
velger å bare «redde» dagens menighetshus vil vi få kostnader både til finansiering av dette og
fortsatte utgifter til leide lokaler på Ørnes.
Alle ansatte bør tas med på råd
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-

Det er kommet frem ønske i media om menighetsmøte i saken. Kirkevergen mener at dette ikke er
nødvendig, da gjeldende vedtak i fellesrådet fra 2010 er gyldig inntil annet vedtak gjøres.
Eventuelt andre høringsinstanser som fellesrådet mener bør trekkes inn?

Forslag til vedtak i fellesrådet:
Kirkeverge får i oppdrag av Fellesrådet å utrede kostnader for både restaurering av eksisterende bygg
og utbygging av huset som kan gi rom for nye kontor, fellesareal og nødvendig areal for kunder /
brukere. Det avholdes et felles stabsmøte for å avklare behov og ønsker hos de ansatte.
Før dette er på plass kan ikke fellesrådet ta en endelig avgjørelse. Kirkeverge bes om å ha dette klart
til første møte i 2019.

28/18 Meløy Kirke
Sakspapirer:
Meløy Kirke har som kjent stort behov for blant annet maling og en del ny bordkledning. Det bør tas
stilling til om fellesrådet / kirkeverge skal utrede denne saken nå.

29/18 Ny sogneprest i Fore og Meløy Sokn
Sakspapirer:
Sogneprest Simone Schiebold har fått ny jobb som kapellan i Bodin Menighet i Bodø. Fore og Meløy
menighetsråd og staben på kontoret har medvirket til at stillingen ble utlyst så fort som det lot seg
gjøre, og søknadsfrist er satt til 2. november. Prosten regner med at det kan ansettes ny sogneprest i
tilsettingsmøte i desember, og at vi kan regne med at ny prest er på plass rundt påske 2019.
Det er bestemt at det skal være avskjedsgudstjeneste for Simone 13. januar i 2019. Hun vil jobbe ut
året hos oss.

30/18 Nye lås i kirker og andre bygg
Sakspapirer:
I alle kirkene våre er det store verdier, og det er viktig at ting går riktig for seg i forhold til låsing, bruk
og innstilling av varme og belysning, og at ting er i orden.
Staben erfarer at det ikke finnes noen oversikt over hvor mange nøkler som er i omløp til bygningene,
og heller ingen oversikt over hvem som disponerer nøkler. Ved et par tilfeller i høst har det blitt lånt ut
møbler fra menighetshuset på Fore når huset er utleid til andre, og man har også funnet komfyr som
står på, skitne golv og andre mindre og større hendelser.
I dag er det elektronisk lås kun på hoveddøren på Halsa Kirke. Kirkeverge ber om tillatelse til å finne ut
hva det vil koste å utruste alle kirker og menighetshus med elektroniske låser, slik at vi kan ha oversikt
over hvem som skal inn i bygningene. Dette vil være svært viktig for brann- og tyverisikring, og minske
risikoen for uheldige hendelser.
Forslag til vedtak:
Kirkevergen innhenter tilbud på elektroniske lås til alle bygninger, og anskaffer dette etter nærmere
avtale med leder av fellesrådet.
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31/18 Eventuelt
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