Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)
Tid: Tirsdag 25. august 2015 klokka 14:00
Sted: Kommunestyresalen Levanger
Tilstede:
Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder
Trude Holm (Verdal kommune)
Hans Heieraas (Levanger kommune)
Johan Petter Skogseth (Frosta kommune)
Gunnar Gustad (Vinne SR)
Gudrun Tronsmoen Olsen ( Vera SR)
Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR)
Audun Jermstad (Okkenhaug MR)
Jo Vegard Dahlen (Ekne Mr) møtte for Knut Jostein Brenne)
Jon Olav Skrove (Vuku SR)
Svein Arne Flyum (Stiklestad SR)
Prost Nils Åge Aune
Administrasjonen:
Gunnar Winther (kirkeverge)
Jann Karlsen (sekretær)
Forfall:
Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder
Knut Jostein Brenne (Ekne MR)
Hallgeir Nyborg (Åsen MR)
Tron Tronsen (Levanger MR)
Heidi Almli (Markabygda MR)

Prosten åpnet møte med skriftlesning.
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Orienteringssaker

SIKF 14/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

SIKF 15/15 Godkjenning av møtebok
Vedlegg: Møtebok fra SIKF 12.5.2015
Vedtak: Godkjent

SIKF 16/15 Navnet minnelund – priser og nærmere retningslinjer
Det ble gjennomført befaring til navnet minnelund på Levanger kirkegård før behandlingen
av saken.
Bakgrunn:
Navnet minnelund er en gravplass med flere urnegraver som deler gravminne. Selve graven er
anonym, men det festes en navneplate for den enkelte gravlagte på et felles gravminne.
Det vises til «Lokale vedtekter for gravplassene i Sør Innherad prosti – Frosta, Levanger og Verdal»
vedtatt av Sør-Innherad kirkelige fellesråd 28.10.2014.
Det vises videre til tidligere behandling av sak om navnet minnelund i Levanger (SIKF 14/2014).
Det er Løvetanna Landskap AS som har laget planene for navnet minnelund i Levanger. Planene ble
endelig godkjent av Nidaros bispedømmeråd 25.2.2015. Arentz og Munkeby ble valgt som utførende
anleggsgartnere etter anbudskonkurranse. Arbeidene med etableringen av navnet minnelund ble
gjennomført i perioden mai/juni 2015, og det var ferdigbefaring på anlegget med Arentz og Munkeby
26. juni 2015.
Det er i vedtatt investeringsbudsjett avsatt en ramme for navnet minnelund i Levanger på kr 400.000
eks. mva. Sluttsummen for hele prosjektet beløper seg til kr 379.330 eks. mva, altså innenfor
budsjettert ramme.
På den nye minnelunden i Levanger er det satt opp to gravminner med plass til 96 navneplater på
hvert gravminne – samlet 192 navneplater. Det vil være den aktuelle kirkegårdsarbeideren som
etterser og supplerer beplantningen på navnet minnelund, men besøkende kan sette avskårne
blomster og lys ved gravminnet. Det vil ikke være mulig for pårørende å legge blomster på det
konkrete stedet hvor urnen er nedsatt.
I tillegg til den nyetablerte minnelunden på Levanger kirkegård, er det planer for navnet minnelund
også på Verdalsøra, Frosta og Ytterøy kirkegårder. Alstadhaug kirkegård skal også ha navnet
minnelund, men her er en avhengig av at det blir gjort nødvendige avklaringer rundt utvidelse av
kirkegården – eventuelt at man finner en forenklet løsning innenfor rammene av dagens areal på
Alstadhaug.

Priser for plass på navnet minnelund:
Alle gravlagte har rett til fri grav i 20 år etter gravlegging. Med en ordinær grav følger det likevel
kostnader for de etterlatte i form av gravminne og egen beplantning på graven. Det siste kan
alternativt løses gjennom en stellavtale med Sør-Innherad kirkelige fellesråd etter eget prisregulativ,
eventuelt private aktører.
Når det nå skal vedtas priser for plass på navnet minnelund, er det derfor ikke retten til grav det skal
betales for. Det som skal dekkes inn er anleggskostnader, kostnader til stell og drift av minnelunden,
innkjøp av felles gravminner og kjøp av navneplate til den enkelte gravlagte. Nedsetting på navnet
minnelund er en fullt ut frivillig ordning.

I «Lokale vedtekter for gravplassene i Sør Innherad prosti – Frosta, Levanger og Verdal» vedtatt av
Sør-Innherad kirkelige fellesråd 28.10.2014 er det det i hovedpunkt 4 allerede sagt noe om
minnelunder, inkludert navnet minnelund.
I punkt 4.7 er det slått fast at for hver enkelt urnegrav er det kun plass til en urne. Det gis imidlertid
anledning til å feste plass for én urne i tillegg for å imøtekomme bl.a. ektefeller og samboere som
ønsker å ligge ved siden av hverandre.
I punkt 4.8 er det også slått fast at det er mulig å feste grav også ut over fredningstidens utløp (20 år).
Kirkevergen har i saksbehandlingen sett til priser for plass på navnet minnelund hos Trondheim
kirkelige fellesråd og Stjørdal kirkelige fellesråd. I Stjørdal har man lagt seg noe under Trondheim når
det gjelder engangskostnad for 20 år, og med færre ulike priskategorier. For å reservere/feste plass
på minnelund tar man i Stjørdal samme pris som årlig festeavgift der.
Kirkevergen anbefaler å følge prinsippene for prissetting fra Stjørdal, men det vil være naturlig å
legge seg på et litt høyere i prisleie siden årlig festeavgift i Sør-Innherad prosti er kr 210 mot kr 160 i
Stjørdal.
Følgende tjenester og priser foreslås for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti:
-

Navnet minnelund 20 år
Reservere/feste plass på minnelund
Navnet minnelund for bosatte utenfor prostiet 20 år
Reservere/feste plass for bosatte utenfor prostiet

10 000 kroner
210 kroner per år*
13 000 kroner
210 kroner per år*

* Festeavgift vedtas av kommunestyrene og vil bli regulert i tråd med dette.

Spesielt om symbolsk flytting
I Forskrift til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsforskriften) sist endret 18.12.2012,
står det i § 21 andre ledd: «Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne
på eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det
opprinnelige gravminnet.»
I Norge har vi fått en mer liberal praksis i saker som omhandler såkalt symbolsk flytting av gravminne.
Fram til 2002 var dette svært vanskelig, men endringer i gravferdsforskriften med tilhørende
rundskriv åpnet i større grad for symbolsk flytting.
Det har vært diskutert om ordlyden i gravferdsforskriften også kan overføres til spørsmålet om
symbolsk flytting til en navnet minnelund. Kirkevergen mener at det ikke burde være noen prinsipiell
forskjell mellom ulike typer symbolsk flytting, og er i utgangspunktet innstilt på at man inntar en
pragmatisk holdning til symbolsk flytting av gravminne også til navnet minnelund. Dette samsvarer
også med den høringsuttalelsen som Sør-Innherad kirkelige fellesråd ga til høringsnotatet fra
Departementet om endringer i gravferdsforskriften den 31.10.2012.
Departementet har imidlertid holdt fast på sitt noe restriktive syn, og i Rundskriv P-12/2012 med
merknader til gravferdsforskriften står det:

«Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan
få navnet satt på minnesmerke ved navnet minnelund. Departementet finner ikke å kunne åpne for
såkalt symbolsk flytting fra det opprinnelige gravminnet til navnet minnelund, da dette antas å ville
få et langt større omfang. På grunn av minnelundenes innretning med like mange plasser på
minnesmerket som det er graver i tilhørende gravfelt, ville symbolsk flytting til minnelund bli
vanskelig å håndtere på sikt.»
Kirkevergen vet at det er en restriktiv praksis til dette i Trondheim, men at unntak er gjort. I Stjørdal
har man ikke fått noen konkrete henvendelser om dette, og Stjørdal kirkelige fellesråd har derfor ikke
tatt stilling til spørsmålet. I Sør-Innherad har vi allerede fått inn en konkret søknad om symbolsk
flytting til den nye navnede minnelunden, og kirkevergen mener derfor at det er nødvendig å
nedfelle noe om dette i et vedtak fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
Kirkevergen har forståelse for den bekymringen departementet har for det manglende sammenfallet
mellom antall urnegraver utlagt, antallet minneplater på gravminnene og potensielt ledige
urnegraver på minnelunden når minneplatene er fylt opp. Dette vurderes likevel som et marginalt
problem og en overstyring i forhold til lokal vurderingsevne og muligheter for medbestemmelse.
Omfanget av forespørsler om symbolsk flytting er ikke kjent, ei heller den faktiske etterspørselen
etter plass på navnet minnelund. Kirkevergen mener derfor at det i Sør-Innherad prosti må være
mulig å ha en løsningsorientert holdning til symbolsk flytting til navnet minnelund. Det foreslås
derfor en prosedyre der det må søkes om symbolsk flytting i hvert enkelt tilfelle. Dette gir en
mulighet til å revidere praksis hvis etterspørselen etter symbolsk flytting til navnet minnelund får et
uforholdsmessig stort omfang.
Når det gjelder prising for symbolsk flytting, mener kirkevergen at en må følge det prisregulativet
som nå vedtas for ordinær plass på navnet minnelund. Dette må gjelde uavhengig av alder på grav
som det gjøres symbolsk flytting fra.

Behov for utfyllende regler knyttet til navnet minnelund:
De lokale vedtektene for gravplassene i Sør Innherad prosti – Frosta, Levanger og Verdal er vedtatt av
Sør-Innherad kirkelige fellesråd så sent som 28.10.2014. Kirkevergen mener derfor at det ikke er
naturlig å gjennomføre en revisjon av disse nå. Det må imidlertid på plass noen utfyllende regler
knyttet til bruk og drift av navnede minnelunder i Sør-Innherad prosti.


En reservasjon av plass på navnet minnelund må følges av at man får reservere en plassering
av navneplate på gravminnet.



Det fastslås en standard for inngravering som gjelder alle navneplater (bokstavstørrelse,
bokstavfont m.v.). På navneplaten skal avdødes navn, fødselsdato/år og dødsdato/år være
med.



Det er nødvendig å slå tydelig fast at det ikke er anledning til å legges blomster eller andre
objekter på det konkrete stedet hvor urnen er nedsatt.



Ved gravminnet vil det være anledning til å sette avskårne blomster og lys (men ikke fakler).
Blomster i potte kan ikke få en permanent plassering ved gravminnet, heller ikke gravlykter
av mer varig karakter.



Det vil ikke være anledning for pårørende til å plante blomster eller andre vekster på navnet
minnelund. Det er Sør-Innherad kirkelige fellesråd som gravplassforvalter som alene må ha
ansvaret for beplantning på minnelunden.

Kirkevergens forslag til vedtak:
Tjenester og priser for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti:
-

Navnet minnelund 20 år
Reservere/feste plass på minnelund
Navnet minnelund for bosatte utenfor prostiet 20 år
Reservere/feste plass for bosatte utenfor prostiet

10 000 kroner
210 kroner per år*
13 000 kroner
210 kroner per år*

* Festeavgift vedtas av kommunestyrene og vil bli regulert i tråd med dette.

Symbolsk flytting:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd åpner for symbolsk flytting til navnet minnelund. Det må søkes
skriftlig om dette, og søknader avgjøres av kirkevergen. Denne praksisen kan revideres hvis
etterspørselen etter symbolsk flytting til navnet minnelund får et uforholdsmessig stort omfang.
Vedtatt prisregulativ for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti gjelder også ved symbolsk flytting til
navnet minnelund. Jamfør Gravferdsforskriften § 21 andre ledd, må navnet fjernes fra det
opprinnelige gravminnet ved symbolsk flytting.

Utfyllende regler for navnet minnelund:


Reservasjon av plass på navnet minnelund følges av at man får reservere plassering av
navneplate på gravminnet.



Det fastslås en standard for inngravering som gjelder alle navneplater (bokstavstørrelse,
bokstavfont m.v.). På navneplaten skal avdødes navn, fødselsdato/år og dødsdato/år være
med.



Det er ikke er anledning til å legges blomster eller andre objekter på det konkrete stedet hvor
urnen er nedsatt.



Det vil ved gravminnet være anledning til å sette avskårne blomster og lys. Det er ikke lov å
benytte fakler eller andre brennende objekter som kan tilsøle eller skade gravminnet.



Blomster i potte kan ikke få en permanent plassering ved gravminnet, heller ikke gravlykter
av mer varig karakter.



Det er ikke anledning til å plante blomster eller andre vekster på navnet minnelund. Det er
Sør-Innherad kirkelige fellesråd som gravplassforvalter som alene har ansvaret for
beplantning på minnelunden.

Kirkevergen utformer et eget informasjonsskriv i tråd med det ovennevnte som inneholder
utfyllende regler for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti samt det prisregulativet som SørInnherad kirkelige fellesråd vedtar.

Behandling i AU
Saken oversendes til Fellesrådet som innstilt fra kirkevergen.
Det gjennomføres en befaring til navnet minnelund umiddelbart i forkant av behandlingen av saken i
Sør-Innherad kirkelige fellesråd den 25. august.

Innstilling til SIKF
Tjenester og priser for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti:
-

Navnet minnelund 20 år
Reservere/feste plass på minnelund
Navnet minnelund for bosatte utenfor prostiet 20 år
Reservere/feste plass for bosatte utenfor prostiet

10 000 kroner
210 kroner per år*
13 000 kroner
210 kroner per år*

* Festeavgift vedtas av kommunestyrene og vil bli regulert i tråd med dette.

Symbolsk flytting:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd åpner for symbolsk flytting til navnet minnelund. Det må søkes
skriftlig om dette, og søknader avgjøres av kirkevergen. Denne praksisen kan revideres hvis
etterspørselen etter symbolsk flytting til navnet minnelund får et uforholdsmessig stort omfang.
Vedtatt prisregulativ for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti gjelder også ved symbolsk flytting til
navnet minnelund. Jamfør Gravferdsforskriften § 21 andre ledd, må navnet fjernes fra det
opprinnelige gravminnet ved symbolsk flytting.

Utfyllende regler for navnet minnelund:


Reservasjon av plass på navnet minnelund følges av at man får reservere plassering av
navneplate på gravminnet.



Det fastslås en standard for inngravering som gjelder alle navneplater (bokstavstørrelse,
bokstavfont m.v.). På navneplaten skal avdødes navn, fødselsdato/år og dødsdato/år være
med.



Det er ikke er anledning til å legges blomster eller andre objekter på det konkrete stedet hvor
urnen er nedsatt.



Det vil ved gravminnet være anledning til å sette avskårne blomster og lys. Det er ikke lov å
benytte fakler eller andre brennende objekter som kan tilsøle eller skade gravminnet.



Blomster i potte kan ikke få en permanent plassering ved gravminnet, heller ikke gravlykter
av mer varig karakter.



Det er ikke anledning til å plante blomster eller andre vekster på navnet minnelund. Det er
Sør-Innherad kirkelige fellesråd som gravplassforvalter som alene har ansvaret for
beplantning på minnelunden.

Kirkevergen utformer et eget informasjonsskriv i tråd med det ovennevnte som inneholder
utfyllende regler for navnet minnelund i Sør-Innherad prosti samt det prisregulativet som SørInnherad kirkelige fellesråd vedtar.
Fra debatten:
Johan Petter Skogseth spurte om Frosta vil få i 2016 så den er på plass til kirkejubileet. Kirkevergen
noterte seg ønsket, og skal se på det i forhold til de prioriteringer som er gjort og muligheten for å få
det på plass i 2016.
Forslag i møtet:
Fra Hans Heieraas: Kirkevergens vedtak ved søknad om symbolsk flytting kan ankes til Sør-Innherad
kirkelige Fellesråd. Vedtatt enstemmig
Spørsmål om symbolsk flytting og eventuelle båndlegging/fritak av etablert kistegrav ble debattert.
Forlag i møtet:
Fra Johan Petter Skogseth: Symbolsk flytting til navnet minnelund betinger at etablert grav kan
slettes.
Vedtatt: 7 stemmer for/5 stemmer mot.
VEDTAK:
Innstillingen fra AU ble vedtatt med de forslag til endringer som ble framsatt i møtet. Vedtatt mot 2
stemmer

SIKF 17/15 Revidert budsjett 2015
Vedlegg:
Forslag revidert budsjett for 2015

Saksutredning:
Endelig budsjett 2015 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd ble vedtatt i fellesrådets møte 27.1.2015,
etter at kommunene hadde gjort sine budsjettvedtak i desember 2014.
Med basis i muntlig redegjørelse knyttet til foreløpige regnskapstall under orienteringssaker i
fellesrådets møte 12.5.2015, legges det nå fram et revidert driftsbudsjett for 2015 basert på
utviklingen i regnskapstallene fram til juni 2015.
Kommentarer til revidert budsjett:
Utviklingen i første halvår tyder på at vi er bra i rute for 2015. Både kostnadssiden og inntektssiden
utvikler seg i hovedsak som forventet. Når sum kostnader og inntekter likevel er «blåst opp» i forhold
til opprinnelig budsjett, er dette i hovedsak en rent teknisk justering ved at
refusjoner/momskompensasjon er tatt inn på både inntekts- og kostnadssiden, samt at andre
refusjoner/tilskudd (bl.a. fra Pilgrimsprosjektet) også er trukket inn i budsjettet.
Det er likevel riktig å peke på at lønnskostnadene har en reell økning kontra 2014 som det vil være
nødvendig å ha et våkent øye med framover. Kjøp av varer og tjenester er også justert noe i tråd med
faktisk utvikling i første halvår 2015, og forventet utvikling resten av 2015.
Resultatet av dette er at kirkevergen nå legger fram et revidert budsjett omtrent i balanse.
Det vil bli redegjort nærmere for detaljer i revidert budsjett i AU-møtet 19.8.2015 og senere i
fellesrådets møte 25.8.2015.
Revidert investeringsbudsjett legges fram til behandling og i fellesrådets møte i september.

Kirkevergens forslag til vedtak i saken:
Revidert driftsbudsjett for 2015 anbefales vedtatt som framlagt. Revidert investeringsbudsjett legges
fram til behandling og i fellesrådets møte i september.

Behandling i AU
Saken oversendes til Fellesrådet som innstilt fra kirkevergen. I tillegg skal det redegjøres muntlig i
møtet for status regnskap pr august 2015.

Innstilling til SIKF

Revidert driftsbudsjett for 2015 vedtas som framlagt. Revidert investeringsbudsjett legges
fram til behandling og i fellesrådets møte i september.

Post tilskudd og gaver driftsutgift redegjøres for i referatet.
Fra debatten:
Det bør brukes mer ressurser på menighetsrådene.
Økningen av lønnsutgifter skyldes i hovedsak av teknisk art i forhold til føringen av
Pilegrimsprosjektet.
VEDTAK
Innstillingen vedtatt.

Orienteringssaker
Muntlig orientering om aktuelle saker i møtet.
 Endring av møtedato, klokkeslett og sted.
På grunn av bispevisitasen i Verdal fra 30. september til 4. oktober med innlagt møte med
Fellesrådet, flyttes oppsatt møte tirsdag 29. september til torsdag 1. oktober kl 16 – 18.
Møtet holdes da i Kjerkstuggu, Vuku.


Kirkevalget 2015.
o Forhåndsstemming ca. 50 har stemt pr.dato.
o Kurs for stemmestyrene.

Vedlegg:
Revidert budsjett 2015 vedtatt av Sør-Innherad kirkelige fellesråd 25.8.2015 (SIKF 17/15 Revidert
budsjett 2015)

Budsjett 2015

Sør-Innherad kirkelige
fellesråd
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter
Refusjoner/ overføringer
Kalk. Inntekt ved komm. Tjenesteyting
Rammeoverføring/ tilskudd fra stat
Rammeoverføring/ tilskudd ftrosopplæring
Rammeoverføring/ tilskudd fra kommuner
Tilskudd fra Menighetsråd
Andre gaver/ tilskudd

Vedtatt Budsjett 2015
-5 217 742
-142 000
-1 550 000
-1 589 000
-2 560 000
-15 383
000
-522 000
0

Avskrivninger
Motpost Avskrivninger

-29 276 437
17 929 000
8 064 392
1 550 000
910 000
400 000

25 863 742
-1 100 000

28 853 392
-423 045

15 000
400 000

400 000
400 000

1 320 000
-1 320 000

Netto Driftsresultat
Bruk av tidl.års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne fond
Bruk av bundne fond
Dekning av tidl.års negative Regnsk.m.merforbr.
Avsatt til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Overføring til investeringsregnskapet
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk/ merforbruk

-15 483 000
-255 570
-751 640

16 760 840
7 552 902
1 550 000

Sum Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Renteutgfter / Låneomkostninger
Renteutgifter/låneomkostninger
Tap på fordringer
Netto finansinntekter/ -utgifter

-5 007 200
-1 887 232
-1 550 000
-1 787 400
-2 554 395

-26 963
742

Sum Driftsinntekter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Kalk.utg. v/ Kommunal tj.yting
Refusjoner/ overføringer
Tilskudd og gaver

Forslag revidert Budsjett
2015

415 000
1 570 000
-1 570 000

-700 000

-8 045
-2 913 331
-50 000
-976 755
2 624 365
1 038 966
284 800
0

700 000

700 000
0

8 045
0

