Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)
Tid: Tirsdag 24. mai 2016 klokka 15:00
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, Levanger

Til stede:
Levanger: Kolbjørn Lie.
Stiklestad: Grethe Norum Fornes.
Ytterøy: Trygve Forberg (vara for Trude Marian Nøst)
Okkenhaug: Ingeborg Buran Okkenhaug.
Alstadhaug: Lasse Sandø.
Vuku: Trygve Hofstad.
Markabygda: Geir Augdal.
Åsen: Åse Vedul-Moen.
Vinne: Ann Sissel Vehus
Kommunal representant Verdal: Anne-Gudrun K. Lyngsmo.
Nils Åge Aune, prost

Forfall:
Vera: Rune T. Olsen. Vara: Stig Jønsson
Frosta: Rune Haug. Vara: Ellen Qvarme
Ekne: Jo Vegar Dahlen. Vara: Kristin Kjølen
Kommunal representant Frosta: Johan Petter Skogseth. Vara: Trine Haug
Kommunal representant Levanger: Karl M. Buchholdt. Vara: Andreas J. Hjelmstad
Ytterøy: Trude Marian Nøst
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Saker som ble behandlet:
SIKF 19/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 20/16 Godkjenning av møtebok
SIKF 21/16 Strategiplan for Nidaros bispedømme, 2016 – 2020
SIKF 22/16 Navnet minnelund Alstadhaug kirkegård – forslag til alternativ plassering
fra Interessegruppen for navnet minnelund på Alstadhaug kirkegård
SIKF 23/16 Navnet minnelund Frosta kirkegård - valg av løsning som grunnlag for
søknad til Nidaros bispedømmeråd og påfølgende innhenting av pristilbud
SIKF 24/16 Regnskap 2016 – rapport 1. kvartal 2016

Orienteringssaker:
- Sykefravær 1. kvartal 2016
- Stiklestad kirke: Arbeid på tak og tårn
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SIKF 19/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

SIKF 20/16 Godkjenning av møtebok
Vedlegg til saken: Møtebok fra AU-SIKF 5.4.2016

Vedtak: Godkjent

SIKF 21/16 Strategiplan for Nidaros bispedømme, 2016 – 2020
Vedlegg til saken:
 Høringsbrev datert 4.3.2016
 Høringsnotat: Strategiplan for Nidaros bispedømme, 2016 – 2020
 Høringssvar fra menighetsråd/sokneråd i Sør-Innherad (samlet i ett dokument)

Bakgrunn:
Nidaros bispedømme har en strategiplan som formelt sett bare skulle gjelde til ut 2012. Det har over
flere år derfor vært arbeidet med en ny strategi, og resultatet av dette arbeidet foreligger nå som et
forslag til ny strategi i form av et høringsnotat.
Høringsinstanser er biskopene, prostene, kirkevergene, menighetsrådene, fellesrådene, stabene,
regionale avdelinger av tjenestemannsorganisasjoner og andre relevante instanser. Kirkevergen
mener at det ikke er naturlig at kirkevergen i kraft av stilling gir et eget svar. Det må være SørInnherad kirkelige fellesråd som eventuelt velger å avgi et svar i høringen. Siden stabene er invitert til
å gi innspill, vil det imidlertid være mulig for ansattsiden å gi høringssvar som områdemøter eller
linjemøter.
Det er et ønske fra bispedømmerådet at den nye strategiplanen skal bli et dokument som blir tatt i
praktisk bruk, og at den skal bidra til økt bevissthet og motivasjon knyttet til virksomheten i hele
bispedømmet. Bispedømmerådet håper derfor at flest mulig tilknyttet kirken i Nidaros gir
tilbakemelding på de tanker, ideer og ambisjoner som legges frem i dokumentet.
Strategiplanen har lagt vekt på å mobilisere mot negativ utvikling i oppslutning om kirkens tjenester
og tilbud. Kirkestatistikker for de senere år viser en nedadgående trend, og bispedømmerådet ønsker
å mobilisere for å snu disse trendene.
Det er fra bispedømmerådet lagt vekt på at kirkens identitet og oppdrag er knyttet til de samme
verdiene som hele Den norske kirke har valgt, og som kommer til uttrykk i visjonsdokumentet for
Den norske kirke, 2015 – 2018: «Mer himmel på jorda»;
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen,
tjenende og misjonerende.
Nidaros bispedømmeråd mener at disse identitetsverdiene kan styrkes ved å supplere med noen
verktøyverdier/arbeidende verdier – verdier som skal prege arbeidsformer og kirkens fremtreden de
neste fire årene. De fire verdiene er:
 Vennlig - det betyr smidig, fleksibel og imøtekommende i møte med medlemmer og andre
som henvender seg til kirken i Nidaros
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Viktig - det betyr en relevant, engasjert og omsorgsfull kirke som tar samfunnsansvar,
engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar i politiske og sosiale utfordringer. Det betyr også en
kirke som forvalter ord og sakrament slik at det blir relevant og viktig for folk.
Modig - det betyr utforskende, innovativ og uredd tilnærming til eksperimentering og
utforskning av våre arbeidsformer.
Dyktig - det betyr en kirke som er kvalitetsbevisst, resultatorientert og kompetent, som er i
stand til å evaluere eget arbeid og som er oppdatert, nyskapende og etterrettelig.

Bispedømmerådet ønsker tydelige tilbakemeldinger på hva høringsinstansene synes om det grepet
som er gjort gjennom formuleringen av verktøyverdier/arbeidende verdier.
Videre beskriver høringsdokumentet en tallfestet strategisk ambisjon knyttet til oppslutning om
virksomhetens aktiviteter frem mot 2020. Høringen ber høringsinstansene om å ta stilling til verdien
av og realismen i en slik ambisjon.
Bispedømmerådet tar sikte på å behandle en helhetlig strategiplan inkludert responsen fra
høringssvarene i to omganger: Bispedømmerådsmøtene 9, juni og 14. september. Høringsfristen er
derfor satt til 13. mai 2016, med tanke på behandling i disse møtene.
Sør-Innherad kirkelige fellesråd har søkt om – og fått innvilget – utsatt høringsfrist til etter møtet i
Fellesrådet 24.5.2016.
Høringsspørsmålene er samlet i høringsnotatets kapittel 6 og lyder som følger:
i. Hva synes høringsinstansen om å supplere kirkens identitetsverdier med egne verktøyverdier?
ii. Hva synes høringsinstansen om verktøyverdiene?
a.
Vennlig - det betyr smidig, fleksibel og imøtekommende i møte med medlemmer og andre
som henvender seg til kirken i Nidaros.
b.
Modig - det betyr utforskende, innovativ og uredd tilnærming til eksperimentering og
utforskning av våre arbeidsformer.
c.
Viktig - det betyr en relevant, engasjert og omsorgsfull kirke som tar samfunnsansvar,
engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar i politiske og sosiale utfordringer. Det betyr også
en kirke som forvalter ord og sakrament slik at det blir relevant og viktig for folk.
d.
Dyktig - det betyr en kirke som er kvalitetsbevisst, resultatorientert og kompetent, som er i
stand til å evaluere eget arbeid og som er oppdatert, nyskapende og etterrettelig.
e.
Er det viktige verdier som ikke dekkes av disse?
iii. Hvordan oppleves målsettingen med en positiv økning i alle statistikker med 1 %?
iv. Har høringsinstansene synspunkt på realismen i en slik målsetning?
v. Hvordan kan menighetene få et aktivt forhold til en slik strategiplan?
a. Menighetsrådene?
b. Fellesrådene?
c. Arbeidsenhetene?
vi. Har høringsinstansen øvrige synspunkter på innhold, tema og vinklinger i dette høringsdokumentet?

Jamfør møtebøker innsendt til Sør-Innherad kirkelige fellesråd har pr 12.5.2016
soknerådene/menighetsrådene i Levanger, Ytterøy, Åsen, Vuku og Stiklestad behandlet Høringsnotat:
Strategiplan for Nidaros bispedømme 2016 – 2020.
Kirkevergens innstilling:
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Det legges i denne saken ingen føringer for AU eller Fellesrådets behandling av saken annet enn at
det framstår som fornuftig å bruke de oppsatte høringsspørsmålene som en struktur for et eventuelt
høringssvar – uten at dette bør legge begrensninger for kommentarer/forslag som ikke direkte
berøres av høringsspørsmålene.

Behandling i AU
AU-SIKF gir sin tilslutning til hovedtrekkene i den framlagte strategien, men kirkevergen går gjennom
menighetsrådene sine uttalelser og oppsummerer hovedpunkter / hovedmerknader og gir en
sammenstilling av dette i saksframlegget til Fellesrådet.
Høringssvarene fra menighetsrådene/soknerådene
Ut fra de referatene vi har fått inn, er det åtte av tolv menighetsråd/sokneråd som har fattet vedtak
om å gi høringssvar til Strategiplan for Nidaros bispedømme, 2016 – 2020. Noen av svarene er ganske
omfattende, og det er derfor ikke helt enkelt å trekke noen kortfattet konklusjon fra svarene til bruk i
fellesrådets behandling (høringssvarene fra menighetsrådene følger vedlagt).
Noen samlende kommentarer er det likevel mulig å gi:
En revidert strategiplan ønskes velkommen og ingen menighetsråd uttaler seg negativt til relevansen
av en slik strategiplan.
Menighetsrådene/soknerådene er fornøyd med kap. 2 i Strategiplanen «Hvor er vi?» og mener det er
verdifullt at denne tall-delen setter kirkas virksomhet i perspektiv.
De aller fleste av rådene er fornøyd med +1 % målsettingen for Nidaros, og mener at den bør kunne
være realistisk hvis det jobbes målrettet.
Det spriker litt når det kommer til bruken av begrepet verktøyverdier. Her synes en del av rådene at
dette er et greit begrep, mens andre ønsker at dette formuleres annerledes. Et forlag er kun å bruke
verdier, et annet er verdiverktøy, mens et tredje forslag er kjerneverdier.
Innstilling til SIKF
Sør-Innherad kirkelige fellesråd ønsker en revisjon av strategiplanen for Nidaros bispedømmeråd
velkommen. Det oppfattes som nødvendig og relevant at bispedømmerådet vedtar en slik
strategiplan, og Sør-Innherad kirkelige fellesråd tror den vil være til god nytte også i det lokale
strategiarbeidet ute i menighetsråd og fellesråd.
+1 %-målsettingen oppfattes som et godt og realistisk mål.
Det er noe usikkerhet knyttet til innføringen av begrepet verktøyverdier, og bispedømmerådet bør
kanskje vurdere akkurat dette begrepet på nytt. Når det gjelder de fire verdiene; Vennlig, Viktig,
Modig og Dyktig, oppfattes disse som gode verdier å bruke framover for å bygge en mer offensiv
kultur i kirka i Nidaros.

Vedtak:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd ønsker en revisjon av strategiplanen for Nidaros bispedømmeråd
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velkommen. Det oppfattes som nødvendig og relevant at bispedømmerådet vedtar en slik
strategiplan, og Sør-Innherad kirkelige fellesråd tror den vil være til god nytte også i det lokale
strategiarbeidet ute i menighetsråd og fellesråd.
+1 %-målsettingen oppfattes som et godt og realistisk mål.
Det er noe usikkerhet knyttet til innføringen av begrepet verktøyverdier, og bispedømmerådet bør
kanskje vurdere akkurat dette begrepet på nytt. Når det gjelder de fire verdiene; Vennlig, Viktig,
Modig og Dyktig, oppfattes disse som gode verdier å bruke framover for å bygge en mer offensiv
kultur i kirka i Nidaros.

SIKF 22/16 Navnet minnelund Alstadhaug kirkegård – forslag til alternativ plassering
Vedlegg til saken:
- Referat fra befaring på Alstadhaug kirkegård 15.3.2016 v/ byantikvar Tove Nordgaard
- Illustrasjonsplan som viser foreslåtte alternative plasseringer av navnet minnelund
- Møtebok fra Alstadhaug menighetsråd 20.4.2016
Bakgrunn:
Det vises til sak SIKF 12/16 Utvidelse Alstadhaug kirkegård – avtale med Levanger kommune
behandlet i fellesrådets møte 8.3.2016. Kirkevergen har nå underskrevet avtalen med Levanger
kommune, og kommunen har også gjort avtale om grunnerverv med Gilstad. Kommunen opplyser
videre om at de har påbegynt arbeidet med detaljplanlegging av prosjektet, med sikte på hurtig
utarbeidelse av anbudsgrunnlag for selve utbyggingen.
Parallelt med dette har Interessegruppen for navnet minnelund på Alstadhaug kirkegård (heretter
kalt Interessegruppen) arbeidet med etablering av forenklet navnet minnelund på Alstadhaug.
Interessegruppen har i denne sammenhengen bl.a. vært kontakt med Nord-Trøndelag
fylkeskommune som vernemyndighet. Kirkevergen er informert om at det ble gjennomført en
befaring på Alstadhaug kirkegård 15.3.2016 for å avklare mulig plassering av en alternativ minnelund
som kunne komme på plass relativt hurtig.
Ut fra tilsendt referat fra møtet v/ byantikvar Tove Nordgaard leser kirkevergen følgende (se for øvrig
vedlagte referat):






Interessegruppen la fram to alternative plasseringer ved steingjerdet mot veien i nordøst (M1
og M2 i vedlagte illustrasjonsplan). Bakgrunnen for ønsket er at Interessegruppen mener at
det i dette området er mulig å få til en raskere etablering av minnelunden, samt at bruk av
eksisterende og opparbeidet areal medfører en mindre kostbar løsning.
Nord-Trøndelag fylkeskommune som vernemyndighet forklarte at området med M1 og M2 er
båndlagt på grunn av flere synlige gravhauger nord for Ammestua. Det er sannsynlig at det
også befinner seg flere skjult under bakken. Søknad om tiltak i dette området vil utløse
arkeologiske utgravinger før en eventuell frigivning. Dette vil være en tidskrevende og
kostbar prosess.
Konklusjon fra befaringen: Det er fornuftig å legge navnet minnelund vest for hensynsonen.
Det er mulig å trekke minnelunden innenfor dagens avgrensning av kirkegården. Fordelen
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med å legge navnet minnelund til dette området er at man trekkes unna trafikkstøyen og
opplever mer ro. I forbindelse med selve utførelsen ble det uttrykt ønske om å prioritere
etableringen av navnet minnelund først.
Alstadhaug menighetsråd var representert på nevnte befaring ved leder Magne Nydal.
Alstadhaug menighetsråd fattet 20.4.2016 følgende vedtak (sak 8/16):
«Vi viser til befaring på Alstadhaug 15.mars 2016, med deltagelse fra Levanger kommune, NordTrøndelag fylkeskommune, Alstadhaug menighetsråd og interessegruppen. Her ble det konkludert
med at den mest hensiktsmessige plassering av Navnet Minnelund på Alstadhaug vil være i nærhet til
dagens redskapsbod, og nært hvor minnelunden er markert på nytt reguleringskart, men dog
innenfor dagens kirkegård. En plassering her vil kunne komme uavhengig av utvidelsen av
kirkegården da alle formaliteter allerede er på plass.
Alstadhaug Menighetsråd støtter forslaget, og ber derfor Kirkelig Fellesråd umiddelbart starte de
nødvendige forberedelser for å få realisert minnelunden så snart som overhodet mulig.»
Kirkevergen konkluderer ut fra referatet fra befaringen 15.3.2016 og vedtaket i Alstadhaug
menighetsråd med at det nå er helt utelukket å gå videre med en forenklet løsning for en Navnet
minnelund på Alstadhaug i det området som Interessegruppen ønsker (M1 eller M2).
Alstadhaug menighetsråd ber gjennom sitt vedtak av 20.4.2016 Fellesrådet umiddelbart starte de
nødvendige forberedelser for å få realisert minnelunden så fort som overhodet mulig. Ut fra vedtaket
bør dette skje innenfor dagens kirkegård og i nærheten av dagens redskapsbod. Om dette innebærer
at eksisterende redskapsbod må fjernes før nytt servicebygg er på plass, er noe uklart. Skulle en slik
tidlig fjerning av redskapsboden være en premiss for vedtaket, vil kirkevergen på det sterkeste
fraråde dette.
Det er også viktig å være klar over at det i planen for kirkegårdsutvidelsen er det planlagt en
prosesjonsveg som går i nedre del av eksisterende kirkegård. Poenget med denne er å knytte
sammen gammel og ny del, kirkebygg og kirkegårdsutvidelse, og kirkegård og driftsområde. Helt
konkret vil denne vegen ligge mellom nederste gravrekke og eksisterende flettverksgjerde som står
på kirkegården. Anleggsarbeidet for kirkegårdsutvidelsen vil derfor omfatte også nedre del av
eksisterende kirkegård. Dette vil være inngjerdet område i byggeperioden, og en minnelund vil
derfor ikke kunne være tilgjengelig i byggetida.
Det er med basis i vedtak i Sør-Innherad kirkelige fellesråd 8.3.2016 allerede underskrevet avtale
med Levanger kommune om gjennomføring av utvidelsen av Alstadhaug kirkegård, og det er
nødvendig å forholde seg til denne avtalen. I følge avtalen er det Levanger kommune som står for
gjennomføring av utvidelsen, med unntak av de nødvendige godkjenningsvedtak i Sør-Innherad
kirkelige fellesråd og Nidaros bispedømmeråd knyttet til gravplassplan. Levanger kommune har i
avtalen uttrykt en tydelig intensjon om en ett-trinns gjennomføring av selve utbyggingen. Kommunen
bærer i tillegg alle kostnader ved prosjektet – inklusive eventuelle kostander ut over de som foreløpig
er beregnet - og da vil det også måtte være Levanger kommune som fatter eventuelle vedtak om å
prioritere navnet minnelund foran øvrig utbygging.
Kirkevergen oppfatter at Levanger kommune prioriterer arbeidet med utvidelse av Alstadhaug
kirkegård høyt. Det er allerede igangsatt detaljering av prosjektet slik at tidsplanen angitt i avtalen
mellom Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Levanger kommune skal kunne følges. En ferdig utvidelse,
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inkludert navnet minnelund innen høsten 2018 oppfattes av kirkevergen som en rask realisering av
prosjektet. Vurderingen er at den beste garantien for å holde denne tidsplanen er at utbyggingen
gjennomføres i tråd med den avtalen som er inngått.
Kirkevergens innstilling:
Det er utelukket å gå videre med en forenklet løsning for Navnet minnelund på Alstadhaug kirkegård
i det området som Interessegruppen for navnet minnelund på Alstadhaug kirkegård ønsker (M1 og
M2 nordøst på kirkegården). Dette begrunnes i vernestatus og vedtak i Alstadhaug menighetsråd
20.4.2016.
Sør-Innherad kirkelige fellesråd forholder seg til den avtalen som er inngått med Levanger kommune
om utvidelse av Alstadhaug kirkegård, der Navnet minnelund er en inkludert del av prosjektet som
forventes ferdigstilt høsten 2018.

Behandling i AU
AU-SIKF er enige i at det er utelukket å gå videre med en forenklet løsning for navnet minnelund på
Alstadhaug kirkegård i det området som Interessegruppen for navnet minnelund på Alstadhaug
kirkegård ønsker (M1 og M2 nordøst på kirkegården). AU-SIKF er støtter også de øvrige hovedtrekk i
kirkevergens innstillig, men mener at det må rettes en henvendelse til Levanger kommune om å
framskynde navnet minnelund for å kunne ta denne i bruk tidligere enn den resterende delen av
kirkegårdsutvidelsen. Forutsetningen for dette må imidlertid være at;
- prosjektet ikke blir dyrere
- en forsering av navnet minnelund ikke forhindrer framdrift for kirkegårdsutvidelsen som
helhet
- en ikke forhindrer daglig drift av kirkegården på eksisterende områder

Innstilling til SIKF
Sør-Innherad kirkelige fellesråd mener det er uaktuelt å gå videre med en forenklet løsning for
navnet minnelund på Alstadhaug kirkegård i det området som Interessegruppen for navnet
minnelund på Alstadhaug kirkegård ønsker (M1 og M2 nordøst på kirkegården).
Sør-Innherad kirkelige fellesråd ønsker å rette en henvendelse til Levanger kommune om å
framskynde navnet minnelund for å kunne ta denne i bruk tidligere enn den resterende delen av
kirkegårdsutvidelsen. Forutsetningen for dette må imidlertid være at;
- prosjektet ikke blir dyrere
- en forsering av navnet minnelund ikke forhindrer framdrift for kirkegårdsutvidelsen som
helhet
- en ikke forhindrer daglig drift av kirkegården på eksisterende områder

Vedtak:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd mener det er uaktuelt å gå videre med en forenklet løsning for
navnet minnelund på Alstadhaug kirkegård i det området som Interessegruppen for navnet
minnelund på Alstadhaug kirkegård ønsker (M1 og M2 nordøst på kirkegården).
Sør-Innherad kirkelige fellesråd ønsker å rette en henvendelse til Levanger kommune om å
framskynde navnet minnelund for å kunne ta denne i bruk tidligere enn den resterende delen av
kirkegårdsutvidelsen. Forutsetningen for dette må imidlertid være at;
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-

prosjektet ikke blir dyrere
en forsering av navnet minnelund ikke forhindrer framdrift for kirkegårdsutvidelsen som
helhet
en ikke forhindrer daglig drift av kirkegården på eksisterende områder

SIKF 23/16 Navnet minnelund Frosta kirkegård - valg av løsning som grunnlag for søknad til
biskopen og påfølgende innhenting av pristilbud
Vedlegg til saken:
- Oversiktskart Frosta kirkegård med plassering av navnet minnelund
- Planskisse navnet minnelund Frosta kirkegård
- Perspektivskisse navnet minnelund Frosta kirkegård
Saksutredning:
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. I SørInnherad prosti er det til nå etablert navnet minnelund på Levanger kirkegård (2015) og vi er i
sluttføringen av anbudsgrunnlaget for navnet minnelund på Verdalsøra kirkegård (ferdig medio
september 2016).
Løvetanna Landskap AS har på oppdrag fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd kommet med forslag til
plassering og utforming av navnet minnelund på Frosta kirkegård basert på tidligere gjennomførte
befaringer.
Forslaget har vært forelagt Frosta menighetsråd som har gitt sin tilslutning.
Det planlegges for 48 urnegraver i minnelunden, men gravminnet har plass til 96 navneplater ved et
eventuelt framtidig behov.
Det må foreligge et vedtak i Sør-Innherad kirkelige fellesråd om valg av løsning før saken sendes over
til Nidaros bispedømmeråd for godkjenning. Godkjente planer fra biskopen vil deretter danne
grunnlaget for innhenting av priser. Målsettingen er at arbeidene med navnet minnelund skal få sin
oppstart senest i begynnelsen av august slik at minnelunden er etablert i god tid før kirkejubileet i
oktober 2016.
Sør-Innherad kirkelige fellesråd har vedtatt en ramme for navnet minnelund på Frosta kirkegård på kr
400.000 eks. mva. Dette er basert på tallene fra Levanger kirkegård. Den planlagte løsningen på
Frosta er enklere (det er mindre areal som skal tilsås og steinlegges, kun ett gravminne og én benk
mv.), slik at vi forventer en total kostnad for prosjektet på mellom kr 100.000 og kr 150.000 inkludert
planlegging.
Det vises for øvrig til vedlagte skisser og gjennomgang ved kirkevergen i møtet.
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Kirekvergens innstilling
For navnet minnelund på Frosta kirkegård velges den foreslåtte løsningen fra Løvetanna Landskap AS
som grunnlag for søknad om godkjenning til Nidaros bispedømmeråd og senere innhenting av priser.
Behandling i AU

AU-SIKF gir sin tilslutning til innstillingen.
Innstilling til SIKF
For navnet minnelund på Frosta kirkegård velges den foreslåtte løsningen fra Løvetanna Landskap AS
som grunnlag for søknad om godkjenning til Nidaros bispedømmeråd og senere innhenting av priser.

Vedtak:
For navnet minnelund på Frosta kirkegård velges den foreslåtte løsningen fra Løvetanna Landskap AS
som grunnlag for søknad om godkjenning til Nidaros bispedømmeråd og senere innhenting av priser.

SIKF 24/16 Regnskap 2016 – rapport 1. kvartal 2016
Vedlegg til saken:
- Regnskapsrapport pr 31.3.2016
- Driftsregnskap pr 31.3.2016
Saksutredning:
Det vises til vedlagte regnskapsrapport og driftsregnskap pr 31.3.2016. Kirkevergen redegjør
nærmere for saken i møtet.
Kirkevergens innstilling:
Framlagte regnskapsrapport og driftsregnskap pr 31.3.2016 tas til orientering.
Behandling i AU

AU-SIKF gir sin tilslutning til innstillingen.
Innstilling til SIKF
Framlagte regnskapsrapport og driftsregnskap pr 31.3.2016 tas til orientering.

Vedtak:
Framlagte regnskapsrapport og driftsregnskap pr 31.3.2016 tas til orientering.
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Orienteringssaker:
- Sykefravær 1. kvartal 2016
- Stiklestad kirke: Arbeid på tak og tårn
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