Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)
Tid: Tirsdag 27. januar 2015 klokka 14:00
Sted: Kommunestyresalen Levanger rådhus

Tilstede:
Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder
Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder
Trude Holm (Verdal kommune)
Gunnar Gustad (Vinne SR)
Jon Olav Skrove (Vuku SR)
Svein Arne Flyum (Stiklestad SR)
Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR)
Knut Jostein Brenne (Ekne MR)
Hans Heieraas (Levanger kommune)
Gudrun Tronsmoen Olsen ( Vera SR)
Administrasjonen:
Gunnar Winther (kirkeverge)
Jann Karlsen (sekretær)
Marianne Vang (økonomi-konsulent)
Forfall:
Prost Nils Åge Aune
Hallgeir Nyborg (Åsen MR)
Tron Tronsen (Levanger MR)
Heidi Almli (Skogn MR)
Audun Jermstad (Okkenhaug MR)
Johan Petter Skogseth (Frosta kommune)
Ingen vararepresentanter møtte.

Saksliste:
SIKF 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 2/15 Godkjenning av møtebok
SIKF 3/15 Valg av leder og nestleder for 2015
SIKF 4/15 Endelig budsjett for 2015, jfr. kommunenes budsjettvedtak og krav om detaljering av
budsjett
SIKF 5/15 Sammenslåing Frosta/Åsen, endelig vedtak
SIKF 6/15 Møteplan 2015
Orienteringssaker

Sign
Magne Nydal, leder
Gunnar Winther, kirkeverge

SIKF 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
SIKF 2/15 Godkjenning av møtebok
Saksutredning
Møtebok for møtet 28.10.2014 følger vedlagt.
Vedtak: Godkjent
SIKF 3/15 Valg av leder og nestleder for 2015
Saksutredning
Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd sier følgende om dette i pkt. 8.2 og 9.1:
Leiar og nestleiar skal som nemnt veljast kvart år innan 1. januar, og valet skal vere skriftleg, jf. vr. §
1.3. Det er naturleg å velje dei to kvar for seg, først leiar og så nestleiar.
Leiar og nestleiar bør veljast blant lekmedlemmene i rådet. Det er ikkje noko formelt til hinder for at
presten eller ein kyrkjeleg tilsett som eventuelt er vald inn i rådet, kan veljast til leiar eller nestleiar,
men Kyrkjemøtet har fleire gonger uttrykt at dette er uheldig og lite ønskjeleg. Særleg er dette lite
ønskjeleg i fellesrådet, der ein arbeidstakar kan bli sin eigen arbeidsgjevar.
Følgende er valgkomite for perioden 2012-2015:
Einar Veie, Levanger
Bitte Dillan, Verdal
Audny Merete Mehammer, Frosta
Behandling i AU
Innherred Kirkelige fellesråd velger i møte 27.1.2015 leder og nestleder for siste år av inneværende
valgperiode. Dette jamfør valgreglene § 1.3. Funksjonstid er ut november 2015.
Valgkomiteen legger fram forslag på leder og nestleder i møte i SIKF 27.1.2015.
Innstilling til SIKF
Innherred Kirkelige fellesråd velger i møte 27.1.2015 leder og nestleder for siste år av inne værende
valgperiode. Dette jamfør valgreglene § 1.3. Funksjonstid er ut november 2015.
Vedtak
Valgt til leder: Magne Nydal
Valgt til nestleder: Audny Merete Mehammer
Begge valgt ved akklamasjon.
SIKF 4/15 Endelig budsjett for 2015, jfr. kommunenes budsjettvedtak og krav om detaljering av
budsjett
Saksutredning
Det vises til SIKF 26/2014 – Budsjett for SIKF 2015 vedtatt i møte 30.9.2014. Det foreligger nå
endelige budsjettvedtak i kommunene Frosta, Verdal og Levanger.
Det vises til vedlagte budsjett for 2015 (drift og investeringer), justert med basis i kommunenes
budsjettvedtak og detaljert i tråd med krav fra revisor.
Budsjettvedtakene følger i all hovedsak tidligere vedtak i kommunene om 3 % økning i
rammeoverføringene fra den enkelte kommune. Det er ikke innvilget underskuddsdekning fra

Levanger og Verdal kommuner, mens Frosta har lagt inn kr 100.000 til dette slik vi leser innvilget
tilskudd.
For investeringer følger Verdal beløpet i SIKFs budsjett, mens Levanger innvilger kr 50.000 mer.
Frosta bevilger kr 135.000 mindre til investeringer enn forutsetningene i SIKF 26/2014.
Det er fattet vedtak i alle tre kommuner om økning i festeavgiften fra kr 200 til kr 210.
Innstilling til AU
Budsjett 2015 for drift og investeringer vedtas som framlagt.
Behandling i AU
Budsjett 2015 for drift og investeringer anbefales vedtatt som framlagt.
Saken oversendes SIKF for behandling, men kirkevergen gir en mer detaljert gjennomgang på
enkeltposter i møtet i SIKF. Dette gjelder spesielt tap på fordringer, rutiner for purring m.v.
Innstilling til SIKF
Budsjett 2015 for drift og investeringer vedtas som framlagt.
Fra møtet: Kirkevergen orienterte om de endringer som er gjort, etter at kommunene har gjort sine
budsjett vedtaket. Det vil ikke påvirke sluttsummene.
Vedtak: Innstillingen vedtatt
SIKF 5/15 Sammenslåing Frosta/Åsen, endelig vedtak
Saksutredning
Det vises til vedtak i SIKF 3/2014 som hadde sin basis i brev av 7.1.2014 fra Nidaros bispedømm eråd
med oppfordring til å vurdere soknestrukturen.
Det vises videre til vedlagte forslag til brev: «Etablering av felles menighetsråd for Frosta menighet og
Åsen menighet – søknad om forsøk». Adressat for slikt brev vil være Kulturdepartementet via
Kirkerådet.
Vedlagte forslag til brev viser også saksgangen i denne saken i de lokale råd og menighetsmøter og
gjentas derfor ikke her.
Det er i vedtakene fra menighetsmøtene og menighetsrådene tatt inn følgende formulering til slutt i
vedtaksteksten:
«Det må gjeninnføres ordning med daglig leder/sekretær ved gjennomføring av sammenslåing.»
Det er vanskelig å se at det kan være riktig å legge denne typen forutsetninger inn i et vedtak i SørInnherad kirkelige fellesråd. Det jobbes planmessig for å bedre servicen overfor menighetsrådene,
men dette kan ikke skje gjennom vedtak i menighetsrådene som nesten kan oppfattes som
ultimatum i forhold til å gå videre i arbeidet med samarbeidsløsninger og soknestruktur.
Innstilling til AU
Det søkes om å slå sammen Frosta og Åsen menighetsråd fra 1.1.2016. Et nytt felles menighetsråd
består av 3 faste representanter + 3 vararepresentanter fra hvert av de 2 soknene.
Ordningen bør evalueres underveis i valgperioden, med sikte på avklaringer knyttet til eventuell
sammenslåing av soknene og valg på felles menighetsråd ved Kirkevalget 2019.

Behandling i AU
Det er en del spørsmål som trenger avklaring. Dette gjelder spørsmålet om representasjon i
Fellesrådet fra nytt, felles menighetsråd og i tillegg gjennomføring av Kirkevalget 2015. Kirkevergen
bes om å avklare dette før sluttføring av saken til møtet i Fellesrådet.
AU ber kirkevergen om å ta med i sin planlegging at vedtakene i menighetsmøtene og
menighetsrådene i Frosta og Åsen har som forutsetning at det gjeninnføres en administrativ ressurs
direkte knyttet til menighetsrådene.
Saken oversendes SIKF for behandling etter at kirkevergen har gjort nødvendige avklaringer om
framtidig representasjon i Innherred kirkelige fellesråd, og gjennomføringen av Kirkevalget 2015.
Innstilling til SIKF
Det søkes med basis i det forannevnte til Kulturdepartementet om å få etablere en forsøksordning
med ett menighetsråd for Åsen menighet og Frosta menighet fra 1.1.2016. Det nye menighetsrådet
får navnet Frosta/Åsen menighetsråd, og har følgende sammensetning:
 3 faste representanter + 3 varamedlemmer fra Frosta menighet valgt ved Kirkevalget 2015,
 3 faste representanter + 3 varamedlemmer fra Åsen menighet valgt ved Kirkevalget 2015.
 I tillegg har soknepresten fast plass i rådet.
Fra det nye Frosta/Åsen menighetsråd velges en representant fra hver juridisk enhet til Sør-Innherad
kirkelige fellesråd.
Ordningen bør evalueres underveis i valgperioden, med sikte på avklaringer knyttet til eventuell
sammenslåing av soknene og valg på felles menighetsråd ved Kirkevalget 2019.
Vedtak: Innstillingen vedtatt med de endringer som kom fram i møtet.

SIKF 6/15 Møteplan 2015
Saksutredning
Det er ikke vedtatt møteplan for 2015 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Fellesrådets
arbeidsutvalg (AU). Dette har sin hovedforklaring i at den planlagte siste møterunden i 2014 utgikk.
I tråd med tidligere års møtefrekvens og tidspunkt for møter, foreslås følgende møteplan:
Møter Sør-Innherad kirkelige fellesråd:
27.1.15 kl. 14 – 16
7.4.15 kl. 14 -16
12.5.15 kl. 14 – 16
16.6.15 kl. 14 – 16
25.8.15 kl. 14 – 16
29.9.15 kl. 14 – 16
27.10.15 kl. 14 – 16
24.11.15 kl. 14 - 16
Møter Fellesrådets arbeidsutvalg (AU)
21.1.15 kl. 15.00
25.3.15 kl. 15.00
6.5.15 kl. 15.00

10.6.15 kl. 15.00
19.8.15 kl. 15.00
23.9.15 kl. 15.00
21.10.15 kl. 15.00
18.11.15 kl. 15.00
Innstilling til AU
Møteplanen for Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Fellesrådets arbeidsutvalg (AU) vedtas som
framlagt.
Behandling i AU
Møteplanen for Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Fellesrådets arbeidsutvalg (AU) vedtas som
framlagt.
Innstilling til SIKF
Møteplanen for Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Fellesrådets arbeidsutvalg (AU) vedtas som
framlagt.
Vedtak: Innstillingen vedtatt
Orienteringssaker:
Tilsettinger

