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

Tid: Tirsdag 6. september kl 15:00
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, Levanger

Saksliste:
SIKF 30/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 31/16 Godkjenning av møtebok
SIKF 32/16 Regnskap 2015 – revisors beretning
SIKF 33/16 Revidert driftsbudsjett 2016 og regnskapsrapport pr 30.6.2016
Orienteringssaker
Opprop:
Levanger: Kolbjørn Lie, fungerende leder SIKF
Stiklestad: Grethe Norum Fornes
Ytterøy: Trude Marian Nøst.
Alstadhaug: Vara Magne Nydal møtte for Lasse Sandø
Frosta: Rune Haug
Vuku: Trygve Hofstad
Åsen: Åse Vedul-Moen
Ekne: Jo Vegar Dahlen
Vinne: Vara Ann Sissel Vehus møtte for Ole Morten Reitan-Risan
Kommunal representant Frosta: Johan Petter Skogseth
Kommunal representant Levanger: Karl M. Buchholdt
Fungerende prost Kjartan Bergslid fra kl 15:20

Forfall:
Vera: Rune T. Olsen, vara kunne heller ikke møte
Okkenhaug: Ingeborg Buran Okkenhaug, vara kunne heller ikke møte
Markabygda: Geir Augdal, vara kunne heller ikke møte
Kommunal representant Verdal: Anne-Gudrun K. Lyngsmo, vara kunne heller ikke møte

SIKF 30/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
SIKF 31/16 Godkjenning av møtebok
Vedlegg til saken: Møtebok fra SIKF 21.6.2016
Vedtak: Godkjent
SIKF 32/16 Regnskap 2015 – revisors beretning
Vedlegg til saken: Oversendelsesbrev fra KomRev Trøndelag IKS og revisors beretning
Bakgrunn:
Det vises til behandlingen av regnskap 2015 i Fellesrådets møte 8.3.2016 (SIKF 11/16).
Regnskapet er nå revidert av KomRev Trøndelag IKS, jamfør vedlagte oversendelsesbrev og
Revisors beretning av 24.6.2016.
Fjorårets revisjon var fulgt av et nummerert brev som pekte på flere forhold som KomRev
Trøndelag IKS påpekte måtte rettes. I årets oversendelse heter det: «Vi ser store
forbedringer fra 2014, og det er gjort en god jobb i forhold til det som ble tatt opp i
revisjonsnotat og nummerert brev for 2014».
Den grundige forbedringsjobben som er gjort i samarbeid med Falstads Regnskapsservice AS
må derfor kunne defineres som vellykket.
Det påpekes likevel noen enkeltforhold som revisor fremdeles mener kan forbedres. Disse
nevnes nedenfor med forslag til tiltak:
-

Gravfond: Det påpekes noe differanse mellom saldo bankkontoer og bokført
forpliktelse. Dette vil vi rette opp før årsavslutning 2016.

-

Anordningsprinsippet på lønn: Det kommenteres at krav på refusjon for sykepenger
fra NAV ikke blir bokført etter anordningsprinsippet. Vi vil løse dette i samarbeid med
Falstads Regnskapsservice AS.

-

Budsjett for investeringer: Budsjett og regnskap skal kunne sammenliknes direkte.
Dette ble rettet for driftsbudsjettet i 2015 og er nå rettet for investeringsbudsjettet
2016.

-

Disponeringer og årsavslutning: Det kommenteres at det i årsregnskapet er vist både
merforbruk og mindreforbruk for investeringer. Dette har vi gjort for å synliggjøre at
det er bygd opp investeringsfond i de enkelte kommunene som det noen år trekkes
på (det brukes mer enn årets tildeling i kommunebudsjettet), og som andre år vokser
noe hvis aktiviteten ikke når planlagt nivå for det året. Revisor skriver at resultatet i
regnskapet må vises netto, og at endringer i disposisjonsfond heller må vises i note.
Vi vil løse dette i samarbeid med Falstads Regnskapsservice AS.

Kirkevergens innstilling:
Kirkevergen oversender brev til KomRev Trøndelag IKS i tråd med ovennevnte forslag til
tiltak. Tiltakene gjennomføres som angitt. Med dette som bakgrunn tas revisors beretning
for Regnskap 2015 til orientering.
Behandling i AU
AU gir sin tilslutning til kirkevergens innstilling.
Innstilling til SIKF
Kirkevergen oversender brev til KomRev Trøndelag IKS i tråd med ovennevnte forslag til
tiltak. Tiltakene gjennomføres som angitt. Med dette som bakgrunn tas revisors beretning
for Regnskap 2015 til orientering.
Vedtak:
Kirkevergen oversender brev til KomRev Trøndelag IKS i tråd med ovennevnte forslag til
tiltak. Tiltakene gjennomføres som angitt. Med dette som bakgrunn tas revisors beretning
for Regnskap 2015 til orientering.

SIKF 33/16 Revidert driftsbudsjett 2016 og driftsregnskap pr 30.6.2016
Vedlegg til saken: Forslag til revidert driftsbudsjett 2016 inkl driftsregnskap pr 30.6.2016.
Saksutredning:
Endelig budsjett 2016 (drift og investeringer) for Sør-Innherad kirkelige fellesråd ble vedtatt i
fellesrådets møte 26.1.2016, etter at kommunene hadde gjort sine budsjettvedtak i
desember 2015 (se sak SIKF 6/16).
Jamfør årshjul og vanlig praksis for Sør-Innherad kirkelige legges det nå fram et forslag til
revidert driftsbudsjett 2016. Revidert investeringsbudsjett 2016 ble vedtatt i forrige
fellesrådsmøte, jfr. sak SIKF 29/16.
I framlagte oppsett ligger det også driftsregnskap pr 30.6.2016 (egen kolonne).
Kommentarer til foreslåtte reviderte budsjett 2016:
Budsjettet er et verktøy for økonomistyringen gjennom året. Det er derfor fornuftig å foreta
en budsjettjustering for å få inn eventuelt endrede driftsmessige forutsetninger eller
prioriteringer som har kommet til gjennom første halvdel av året. Det fremlagte forslaget til
revidert driftsbudsjett 2016 viser at det bare er behov for å gjøre mindre justeringer i forhold
til tidligere vedtatt budsjett.
Kirkevergen med stab vil redegjøre nærmere og besvare spørsmål i møtet.
Behandling i AU
Det må gis en grundig gjennomgang i fellesrådets møte, der det redegjøres nærmere for

sentrale forhold som blant annet lønn, inntekter fra festeavgifter og øvrige større inntektsog utgiftsposter.
Innstilling til SIKF
Revidert driftsbudsjett 2016 vedtas som framlagt. Framlagte driftsregnskap pr 30.6.2016 tas
til orientering.
Vedtak:
Revidert driftsbudsjett 2016 vedtas som framlagt. Framlagte driftsregnskap pr 30.6.2016 tas
til orientering.
Orienteringssaker:
- Avlyst konkurranse for digitale orgler i Levanger kapell og Verdalsøra kapell etter
klage (se vedlegg)
- Status øvrige investerings- og vedlikeholdsprosjekter (muntlig i møtet)
- Tilsettinger mv. (muntlig i møtet)
- Rapport sykefravær pr 2. kvartal 2016 (muntlig i møtet)
- Info om arbeidsmiljøundersøkelse som gjennomføres høst 2016 (muntlig i møtet)

