Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Tid: Tirsdag 21. juni 2016 klokka 15:00
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, Levanger

Saksliste:
SIKF 25/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 26/16 Godkjenning av møtebok
SIKF 27/16 Innvendige omgjøringer Vinne kirke
SIKF 28/16 Investering i orgler: Levanger kapell, Verdalsøra kapell og Okkenhaug kirke
SIKF 29/16 Revidert investeringsbudsjett 2016

Orienteringssaker

Opprop møte SIKF 21. juni 2016
(Navn med uthevet skrift møtte)
Levanger: Kolbjørn Lie (forfall). Vara: Arne Okkenhaug
Stiklestad: Grethe Norum Fornes (forfall). Vara: Villy Kvernmo
Ytterøy: Trude Marian Nøst.
Vera: Rune T. Olsen (forfall). Vara: Stig Jønsson (forfall)
Okkenhaug: Ingeborg Buran Okkenhaug (forfall). Vara: Sigrid Hojem
Alstadhaug: Lasse Sandø (forfall). Vara. Ikke valgt
Frosta: Rune Haug (forfall). Vara: Ellen Qvarme (forfall).

Vuku: Trygve Hofstad (forfall). Vara: Odd Erik Årstadvold (forfall)
Markabygda: Geir Augdal.
Åsen: Åse Vedul-Moen.
Ekne: Jo Vegar Dahlen (forfall). Vara: Kristin Kjølen
Vinne: Ole Morten Reitan-Risan.
Kommunal representant Verdal: Anne-Gudrun K. Lyngsmo.
Kommunal representant Frosta: Johan Petter Skogseth (forfall). Vara: Trine Haug (forfall)
Kommunal representant Levanger: Karl M. Buchholdt (forfall). Vara: Andreas J. Hjelmstad
Prost Nils Åge Aune (forfall). Vara: Kjartan Bergslid (forfall)

Møtet valgte Sigrid Hojem til møteleder da det var forfall for både leder og nestleder.

SIKF 25/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak SIKF:
Godkjent
SIKF 26/16 Godkjenning av møtebok
Vedlegg til saken: Møtebok fra SIKF 24.5.2016
Vedtak SIKF:
Godkjent

SIKF 27/16 Innvendige omgjøringer Vinne kirke
Vedlegg til saken: Skriftlig redegjørelse og tegninger fra Letnes arkitektkontor AS
Bakgrunn:
Vinne kirke har 200-årsjubileum i 2017, og hovedmarkeringen vil foregå i september neste
år.
Alle vinduer i kirken er byttet ut i 2015, delvis ved gjenbruk av de originale glassrutene.
I vedtatt økonomiplan er det budsjettert følgende til innvendige tiltak inne i Vinne kirke:
2016: kr 500.000 til Vinne kirke jubileum

I tillegg til dette har Vinne sokneråd mottatt en testamentarisk gave på kr 400.000 som er
gitt til innvendige omgjøringer og inventar.
Innvendige tiltak som må prioriteres, er å erstatte rørovner med nye varmekilder i form av
såkalte benkvarmere slik det er gjort i Stiklestad kirke og Vuku kirke. For at dette skal kunne
gjennomføres, må også den svært gamle el-tavla skiftes ut med et moderne sikringsskap.
I tillegg til de ovennevnte tiltakene, ønsker Vinne sokneråd å gjør følgende innvendige
omgjøringer i Vinne kirke (se vedlagte notat og tegninger fra Letnes arkitektkontor AS):
 Dagens alterring er bygd frem i kirkerommet med et tradisjonelt podium inne i
ringen. Alterringen er det enkeltelement som gir størst bidrag til å skape en trang
situasjon fremme i kirka. Det foreslås å fjerne ringen og dele den opp i mindre
knefallsbiter som kan settes frem ved behov (konfirmasjoner, bryllup mv.). Podiet
fjernes slik at en får et større gulvareal tilgjengelig ved arrangementer i kirka som
krever stor plass i korområdet.
 Fjerning av prekestol og bygging av ny som plasseres opp i altertavla jamfør
opprinnelig plassering. Dette krever også at altertavla flyttes noe fram, samtidig som
det kommer ny to-fløyet dør bak alteret. Dette gir også bedre plassutnyttelse i
sakristiet og sikrere rømningsvei ved eventuell brann.
 Nytt, flyttbart alter i form av et frittstående bord som enkelt kan flyttes.
 Ny lesepult: Prekestolen blir ved flytting tilbake til altertavla tyngre tilgjengelig.
Behovet for en prekestol til «daglig bruk» vil derfor være tilstede.
 Nedsliping av gulv og lasering: Det vil ved montering av ovner under kirkebenkene
være nødvendig å ta benkene til et snekkerverksted for å fjerne «hattehyller» og
montere ovner. Golv kan slipes og laseres når kirken er «tømt».
 Flytting av Kristusfigur og flytting/utskifting av døpefont.
Vinne sokneråd fattet den 11.2.2016 følgende vedtak:

De planlagte innvendige omgjøringene krever søknad til bispedømmekontoret. Siden Vinne
kirke er listeført, vil også Riksantikvaren ha uttalerett knyttet til de planlagte endringene.
Kirkevergen mener at utskifting av de gamle rørovnene med benkvarmere og nytt
sikringsskap med tilhørende elektriske arbeider er det tiltaket som må prioriteres foran
øvrige tiltak. Dette også for å gjøre kirka klar for moderne varmestyring som planlagt for alle
kirker i Sør-Innherad. Det må derfor forventes at soknerådets gavemidler på kr 400.000
uavkortet blir brukt på de innvendige tiltakene beskrevet ovenfor, sammen med resten av de
budsjetterte kr 500.000 fra Fellesrådet etter montering av benkvarmere og skifte av el-tavle.

Kirkevergens innstilling:
De framlagte planer for innvendige omgjøringer i Vinne kirke godkjennes og søknad om
gjennomføring oversendes til Nidaros bispedømmeråd for videre behandling. Utskifting av
de gamle rørovnene med benkvarmere og nytt sikringsskap med tilhørende elektriske
arbeider prioriteres foran øvrige tiltak. Det forventes at soknerådets gavemidler på kr
400.000 uavkortet blir brukt på de innvendige tiltakene beskrevet i saksframlegget, sammen
med resten av de budsjetterte kr 500.000 fra Fellesrådet etter montering av benkvarmere og
skifte av el-tavle.
Behandling i AU
De framlagte planer for innvendige omgjøringer i Vinne kirke godkjennes og søknad om
gjennomføring oversendes til Nidaros bispedømmeråd for videre behandling. Utskifting av
de gamle rørovnene med benkvarmere og nytt sikringsskap med tilhørende elektriske
arbeider prioriteres foran øvrige tiltak. Det forventes at soknerådets gavemidler på kr
400.000 uavkortet blir brukt på de innvendige tiltakene beskrevet i saksframlegget, sammen
med resten av de budsjetterte kr 500.000 fra Fellesrådet etter montering av benkvarmere og
skifte av el-tavle.
Behandling i SIKF
Det ble gitt tilslutning til innstillingen fra AU, men det ble fremmet forslag om å få inn en
setning om ivaretakelse av nåværende døpefont i Vinne kirke.
Vedtak SIKF:
De framlagte planer for innvendige omgjøringer i Vinne kirke godkjennes og søknad om
gjennomføring oversendes til Nidaros bispedømmeråd for videre behandling. Utskifting av
de gamle rørovnene med benkvarmere og nytt sikringsskap med tilhørende elektriske
arbeider prioriteres foran øvrige tiltak. Det forventes at soknerådets gavemidler på kr
400.000 uavkortet blir brukt på de innvendige tiltakene beskrevet i saksframlegget, sammen
med resten av de budsjetterte kr 500.000 fra Fellesrådet etter montering av benkvarmere og
skifte av el-tavle.
Ved eventuell fjerning av nåværende døpefont, forventes det at denne blir oppbevart på en
forsvarlig måte.
SIKF 28/16 Investering i orgler: Levanger kapell, Verdalsøra kapell og Okkenhaug kirke
Vedlegg til saken:
 Vurdering av tilbud på digitale orgler fra linjeleder musikk
 Behandling av saken i Okkenhaug menighetsråd

Bakgrunn:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd har fattet budsjettmessige vedtak om investeringer i orgler i
Levanger kapell, Verdalsøra kapell og Okkenhaug kirke innenfor en ramme på totalt kr

650.000. Det er gjennomført anbudskonkurranse i Doffin, og linjeleder kirkemusikk har i
samarbeid med de berørte kantorene/organistene gjennomført befaringer hos aktuelle
orgelbyggere og til aktuelle referanseorgler, og utarbeidet rapport med anbefaling;
Vurdering av tilbud på digitale orgler.
Kirkevergen oppfatter at en beslutning om orgelinvesteringer kan gjøres administrativt hvis
det velges digitale orgler for de nevnte kapeller og Okkenhaug kirke. Dette med basis i
tidligere vedtatt budsjett.
Når saken legges fram for AU og Sør-Innherad kirkelige fellesråd, er det fordi det parallelt
med anbudsinnhentingen for digitale orgler er gjort en separat innhenting av priser for
utbygging og restaurering av eksisterende pipeorgel i Okkenhaug kirke. Her ble ytre
prisramme satt til maks kr 450.000 og aktuelle orgelbyggere ble tilskrevet og invitert til å
komme med et pristilbud. Kun to orgelbyggere valgte å gjøre dette, og bare en av disse har
levert et tilbud som er innenfor oppgitte prisramme. Det er i tillegg høyst usikkert om dette
tilbudet vil være en faglig god nok løsning hvis man først skulle vurdere en utbygging og
restaurering av eksisterende piperorgel. Det er mer sannsynlig at en musikkfaglig god
utbygging og restaurering vil kunne ligge i størrelsesorden pluss/minus en million kroner ut
fra både de tilbud og tilbakemeldinger vi har fått i prosessen.
Saken har vært til behandling i Okkenhaug menighetsråd 24.5.2016 (se vedlagte referat med
vedtak) og menighetsrådet er entydig på at de ikke ønsker at det kjøpes digitalt orgel til
Okkenhaug kirke. De ønsker at det heller arbeides for å finne midler til finansiering av
restaurering og omgjøring av det eksisterende pipeorglet i Okkenhaug kirke, selv om dette
skulle ta noen år. Okkenhaug menighetsråd ser i denne sammenhengen for seg at det kan
være mulig å skaffe opp mot kr 300.000 lokalt over en periode på noen år.
Stiklestad sokneråd ga i sitt møte 31. mai 2016 tilslutning til innstillingen, men ber om at
høyttalere plasseres av fagfolk. Dette er en del av tilbudet og vil derfor bli fulgt opp. For
Levanger kapell er det ikke gjennomført noen menighetsrådsbehandling siden dette er et
rent gravkapell som brukes ved begravelser for ulike tros- og livssynsgrupper.
Kirkevergens innstilling:
Det investeres i digitale orgler i Verdalsøra kapell og Levanger kapell i tråd med inngitte
pristilbud og de anbefalinger som ligger i notatet Vurdering av tilbud på digitale orgler fra
linjeleder musikk.
For Okkenhaug kirke avvises alle tilbud, også de som er kommet inn i den begrensede
priskonkurransen. Det gjøres en ny vurdering av restaurering og ombygging av eksisterende
pipeorgel i Okkenhaug kirke sett opp mot en realistisk samfinansiering mellom Sør-Innherad
kirkelige fellesråd og Okkenhaug menighetsråd. Med dette som bakgrunn utarbeides det et
nytt anbudsgrunnlag som behandles i Sør-Innherad kirkelige fellesråd før eventuell
anbudskonkurranse i Doffin.

Det vises for øvrig til Sak SIKF 29/16 Revidert investeringsbudsjett 2016.
Behandling i AU
Det investeres i digitale orgler i Verdalsøra kapell og Levanger kapell i tråd med inngitte
pristilbud og de anbefalinger som ligger i notatet Vurdering av tilbud på digitale orgler fra
linjeleder musikk.
For Okkenhaug kirke avvises alle tilbud, også de som er kommet inn i den begrensede
priskonkurransen. Det gjøres en ny vurdering av restaurering og ombygging av eksisterende
pipeorgel i Okkenhaug kirke sett opp mot en realistisk samfinansiering mellom Sør-Innherad
kirkelige fellesråd og Okkenhaug menighetsråd. Med dette som bakgrunn utarbeides det et
nytt anbudsgrunnlag som behandles i Sør-Innherad kirkelige fellesråd før eventuell
anbudskonkurranse i Doffin.
Behandling i SIKF
Det ble gitt en muntlig redegjørelse for prosess i saken, spesielt med henblikk på at det var
kjørt en parallell begrenset tilbudsprosess for Okkenhaug for å ha mulighet for å gjøre valg
også knyttet til restaurering og ombygging av eksisterende pipeorgel. Det ble orientert om at
dette var grunnen til at man i DOFFIN-konkurransen for digitale orgler også ba om priser for
hvert enkelt orgel separat.
Det ble i tillegg gitt en muntlig utdyping av anbefalingen av Norsk Digitalorgel AS som
leverandør til både Verdalsøra kapell og Levanger kapell.
Det ble fra representanten Nøst foreslått at videre prosess for restaurering og ombygging av
eksisterende pipeorgel i Okkenhaug kirke blir en del av kommende budsjett- og
økonomiplanarbeid, og at en i vedtaket derfor ikke bør binde seg opp til at arbeid med nytt
anbudsgrunnlag skal startes umiddelbart.
Vedtak SIKF:
Det investeres i digitale orgler i Verdalsøra kapell og Levanger kapell i tråd med inngitt
pristilbud fra Norsk Digitalorgel AS.
For Okkenhaug kirke avvises alle tilbud, også de som er kommet inn i egen begrenset
priskonkurranse for restaurering og ombygging av eksisterende pipeorgel i Okkenhaug. Det
gjøres en ny vurdering av restaurering og ombygging av eksisterende pipeorgel i Okkenhaug
kirke sett opp mot en realistisk samfinansiering mellom Sør-Innherad kirkelige fellesråd og
Okkenhaug menighetsråd. Dette blir en del av kommende budsjett- og økonomiplanarbeid.

SIKF 29/16 Revidert investeringsbudsjett 2016
Vedlegg til saken: Revidert investeringsbudsjett 2016
Bakgrunn:

I tråd med tidshjulet for aktiviteten i Sør-Innherad kirkelige fellesråd skal det legges fram
revidert budsjett (drift og investering) til Fellesrådets møte i månedsskiftet
august/september. Jamfør muntlig redegjørelse om pågående takarbeider på Stiklestad i
Fellesrådets møte 24. mai, og øvrige behov for justeringer inkl. orgelsaken ovenfor, legges
det fram et forslag til revidert investeringsbudsjett for 2016 allerede nå før sommerferien.
Det vises til kommentarer til enkeltposter i det framlagte dokumentet og det vil også bli gitt
en muntlig gjennomgang i møtet til Fellesrådets arbeidsutvalg.
Behandling i AU
AU-SIKF gir sin tilslutning til det framlagte reviderte investeringsbudsjettet for 2016 og saken
legges fram for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for beslutning.
Vedtak SIKF:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til det framlagte reviderte
investeringsbudsjettet for 2016.

Orienteringssaker
- Tilsetting menighetspedagog i 50 % fast stilling i Frosta og Åsen menigheter.

