Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)
Tid: Tirsdag 22. november 2016 kl 15:00
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset, Levanger

Saksliste:
SIKF 38/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

SIKF 39/16

Godkjenning av møtebok

SIKF 40/16

Møtekalender for 2017

SIKF 41/16

Søknad fra Levanger menighetsråd om inndekking av
regnskapsmessig merforbruk på diakoniprosjekt

SIKF 42/16

Forslag på kandidater til nominasjon av ny biskop i Nidaros

SIKF 43/16

Valg av leder og nestleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017

SIKF 44/16

Avtale om overgang fra åremål til fast stilling for kirkevergen i SørInnherad

Orienteringssaker
Møtedeltakere:
Levanger: Kolbjørn Lie, nestleder
Stiklestad: Grethe Norum Fornes
Ytterøy: Vara Trygve Forberg møtte for Trude Marian Nøst
Okkenhaug: Ingeborg Buran Okkenhaug
Alstadhaug: Lasse Sandø, leder
Frosta: Rune Haug
Vuku: Trygve Hofstad
Markabygda: Geir Augdal
Åsen: Åse Vedul-Moen
Ekne: Jo Vegar Dahlen
Vinne: Ole Morten Reitan-Risan
Kommunal representant Verdal: Anne-Gudrun K. Lyngsmo
Kommunal representant Frosta: Vara Trine Haug møtte for Johan Petter Skogseth.
Kommunal representant Levanger: Vara: Andreas J. Hjelmstad møtte for Karl M. Buchholdt.
Nils Åge Aune, prost
Forfall:

Vera: Rune T. Olsen. Vara Stig Jønsson kunne heller ikke møte

SIKF 38/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
SIKF 39/16 Godkjenning av møtebok
Vedtak:
Møtebok fra SIKF 5.10.2016 godkjent med de endringsforslag som ble envnt i møtet.

SIKF 40/16 Møtekalender for 2017
Vedlegg til saken:
- Forslag til møtekalender for møter i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) og AU-SIKF
for 2017
Saksutredning
Vedlagte møteplan foreslås for 2017. Planen inneholder alle faste større møter innenfor SørInnherad fellesråd og prosti, både interne møter og møtene i Fellesrådet/AU
Møtene til Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) har rød fargekode, møtene til
arbeidsutvalget til Sør-Innherad kirkelige fellesråd (AU-SIKF) har rosa fargekode.
Det er meldt inn ønsker om å flytte møtestart for møtene i AU og Fellesrådet til senere enn kl
15:00. Dette er ikke gjort i det framlagte forslaget, siden det er uklart om majoriteten av
rådsmedlemmene ønsker en slik flytting. For administrasjonen vil en slik flytting være
uproblematisk.
Kirkevergens innstilling
Møteplanen for Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) og arbeidsutvalget til Sør-Innherad
kirkelige fellesråd (AU-SIKF) 2017 vedtas som framlagt.
Behandling i AU
Møtekalender framlegges for SIKF som foreslått. Ledig kommunestyresal kvalitetssikres.
Innstilling til SIKF
Møteplanen for Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) og arbeidsutvalget til Sør-Innherad
kirkelige fellesråd (AU-SIKF) 2017 vedtas som framlagt.
Vedtak:

Møteplan vedtatt med de nedenfor angitte møtedatoer og tidspunkt.
Møteplan SIKF:
Tirsdag 24. januar kl 15:00
Onsdag 15. mars kl 15:00
Onsdag 3. mai kl 15:00
Torsdag 15. juni kl 15:00
Onsdag 6. september kl 15:00
Onsdag 4. oktober kl 15:00
Tirsdag 28. november kl 15:00

Møteplan AU-SIKF:
Mandag 16. januar kl 15:00
Onsdag 8 mars kl 15:00
Onsdag 26. april kl 15:00
Onsdag 7. juni kl 15:00
Onsdag 30. august kl 15:00
Onsdag 27. september kl 15:00
Onsdag 22. november kl 15:00

SIKF 41/16 Søknad fra Levanger menighetsråd om inndekking av akkumulert uinndekket
del av regnskapsmessig merforbruk på Prosjekt diakoni i Levanger menighet 2012 - 2015
Vedlegg til saken:
- Levanger menighetsråds årsrapport for 2011. Se pkt 2. Diakonstilling til Levanger
menighet (s. 5)
- Sluttrapport prosjekt diakoni i Levanger menighet 2012 - 2015
- Referat fra møte i Levanger menighetsråd 26.4.2016. Se sak 13/16 Regnskap og
budsjett

Saksutredning:
Levanger, Okkenhaug og Ytterøy menigheter samarbeidet tilbake i 2010 om å få finansiert en
egen diakonistilling knyttet til menighetene. Det ble derfor søkt til Nidaros bispedømmeråd,
men denne søknaden ble avslått med begrunnelse i at det ikke fantes noen ledig
stillingshjemmel for diakon i Nidaros på det tidspunktet. Til orientering finansieres godkjente
diakonihjemler med halvparten av lønnsmidlene fra statlig tilskudd via bispedømmerådet og
halvparten lokalt.
Levanger menighetsråd bestemte seg etter dette for å arbeide videre på egen hånd for å få
finansiert diakon i 50 % stilling uten midler fra bispedømmerådet. Det ble bestemt at en

skulle satse på en treårig prosjektstilling, med mål om å utvikle det diakonale arbeidet i
Levanger menighet.
Årsaken til at Levanger menighetsråd våget å sette i gang dette prosjektet, er ifølge
årsrapporten for 2011 at de gjennom egne fondsmidler og midler som Levanger og
Okkenhaug diakonat disponerte hadde økonomisk ryggdekning for stillingen.
Menighetsrådet ønsket likevel på at minst mulig av disse midlene skulle tas i bruk.
Givertjeneste i menigheten, ofringer og støtte fra andre organer (for eksempel
Opplysningsvesenets fond) ble den gang nevnt som mulig delfinansiering.
Prosjektstillingen ble godkjent av prostistyret høsten 2011 og lyst ut i desember samme år.
Fellesrådet tok det formelle arbeidsgiveransvaret og stilte kontorplass til disposisjon, med
årlig refusjon fra Levanger menighetsråd for dekking av kostnader.
Prosjektet ble avsluttet sommeren 2015 (se vedlagte sluttrapport og regnskap).
Levanger menighetsråd søker gjennom sitt vedtak av 26.4.2016, sak 13/16 Regnskap og
budsjett, om å få dekket akkumulert uinndekket del av regnskapsmessig merforbruk for
diakonstillingen på kr 138.962. Dette er pr nå dekket av disposisjonsfond i Levanger
menighetsråds eget regnskap for 2015.
Jamfør årsrapporten til Levanger menighetsråd for 2011, var det i de opprinnelige planene
og budsjettet for diakoniprosjektet ingenting som pekte i retning av at Fellesrådet skulle
være en garantist for kostnader i prosjektet som menighetsrådet ikke på annen måte fant
inndekking for.
Det kan likevel være grunner for å vedta en slik inndekking.
Hvordan diakonihjemlene i prostiet er fordelt, har ikke nødvendigvis vært ut fra en klar plan
om hvor behovet har vært størst. Det står derfor respekt av det arbeidet som Levanger
menighetsråd satte i gang for å berede grunnen for en diakonistilling i menigheten. Denne
har nå vært på plass i mer enn et år (50 % fast stilling) etter at halvparten av hjemmelen fra
Frosta/Åsen ble flyttet til Levanger etter avslutningen av diakoniprosjektet. I tillegg har
denne etableringen gitt muligheten for et samarbeid om 20 % diakon på Bamberg som
Bamberg-stiftelsen finansierer.
Uten diakoniprosjektet i Levanger, er det stor sjanse for at dette ikke hadde kommet på
plass.
Det er også slik at diakoniprosjektet i Levanger – og nå med diakon i 50 % fast stilling i
menigheten – har vært en viktig faglig tilvekst for diakonien i hele prostiet. Sør-Innherad
kirkelige fellesråd som helhet har derfor hatt god nytte av det arbeidet som har vært gjort i
diakoniprosjektet i Levanger menighet.
Det omsøkte beløpet utgjør en merkbar andel av totaløkonomien til Levanger menighetsråd,
og en inndekking av akkumulert uinndekket del av regnskapsmessig merforbruk på Prosjekt
diakoni i Levanger menighet 2012 – 2015 vil kunne brukes til mye menighetsbyggende
arbeid i Levanger.
Kirkevergens innstilling:

Sør-Innherad kirkelige fellesråd innvilger søknaden fra Levanger menighet om inndekking
akkumulert uinndekket del av regnskapsmessig merforbruk på Prosjekt diakoni i Levanger
menighet 2012 – 2015, stort kr 138.962.
Behandling i AU
Tilslutning til kirkevergens innstilling.
Innstilling til SIKF
Sør-Innherad kirkelige fellesråd innvilger søknaden fra Levanger menighet om inndekking
akkumulert uinndekket del av regnskapsmessig merforbruk på Prosjekt diakoni i Levanger
menighet 2012 – 2015, stort kr 138.962.
Vedtak:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd innvilger søknaden fra Levanger menighet om inndekking
akkumulert uinndekket del av regnskapsmessig merforbruk på Prosjekt diakoni i Levanger
menighet 2012 – 2015, stort kr 138.962.

SIKF 42/16

Forslag på kandidater til nominasjon av ny biskop i Nidaros

Prost Nils Åge Aune fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Vedlegg til saken:
- Brev fra Nidaros bispedømmeråd av 4.11.2016
- Regler om nominasjon m.v. ved tilsetting av biskop
Saksutredning:
Biskop Tor Singsaas har søkt avskjed fra bispeembetet i Nidaros fra 1. september 2017.
Kirkerådet har bedt Nidaros bispedømmeråd nominere inntil 5 personer som rådet anser
skikket til å bli tilsatt som biskop i Nidaros.
Bispedømmerådet har fått frist til 1. mars 2017 med å foreta nominasjon. Nærmere
bestemmelser om nominasjonen finnes i Regler om nominasjon m.v. ved tilsetting av biskop
(vedlagt). Ytterligere informasjon om nominasjonsarbeidet i Nidaros vil etter hvert bli
tilgjengelig på bispedømmets hjemmeside.
Tilsetting av ny biskop er en stor og viktig sak for menighetene og alle medarbeiderne i
bispedømmet, for hele landsdelen og for hele vår kirke. For bispedømmerådet er det av stor
betydning å ha et bredt tilfang av kandidater i forkant av nominasjonsprosessen. Dernest er
det viktig å skape interesse og engasjement med tanke på det forestående bispeskiftet. I lys
av dette inviterer bispedømmerådet til å foreslå kandidater som Sør-Innherad kirkelige
fellesråd bør vurdere med tanke på nominasjon.
Forslagene bør inneholde kandidater av begge kjønn og gjerne være begrunnet. Det kan
foreslås personer fra både Nidaros og landet for øvrig.
Forslag må være kommet til bispedømmerådet senest 28. november 2016.

Kirkevergens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling i AU:
AU overlater til Sør-Innherad kirkelige fellesråd å foreslå kandidater, men konstaterer at det
finnes lokale kandidater som bør foreslås.
Innstilling til SIKF:
Saken legges fram uten innstilling jamfør behandlingen i AU.
Vedtak:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd foreslår at følgende spørres om de vil nomineres som
kandidater til ny biskop i Nidaros bispedømme (uprioritert rekkefølge):
Prost Nils Åge Aune
Sokneprest Kjartan Bergslid
Domprost Ragnhild Jepsen

SIKF 43/16

Valg av leder og nestleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017

Valg av leder og nestleder
Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd sier følgende om valg av leder og nestleder 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.
Valgkomité for 2015 – 2019 er;
Grethe Norum Fornes
Jo Vegar Dahlen
Rune Haug
Valgkomitéen legger fram forslag på kandidat til henholdsvis ledervervet og nestledervervet
i møtet.
Behandling i møtet:
Det ble i møtet påpekt at også tredje leke medlem av AU-SIKF skal velges på nytt for et år.

Valgkomiteens leder Jo Vegar Dahlen la fram forslag om gjenvalg av både leder, nestleder og
tredje leke medlem av AU-SIKF. Leder og nestleder har samme funksjon i AU-SIKF, og
prosten er fjerde medlem av AU.
Vedtak valg av leder og nestleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd velger i konstituerende møte leder og nestleder for andre år
av valgperioden 2015 - 2019. Dette jamfør valgreglene § 1.3.
Valgt til leder: Lasse Sandø, enstemmig
Valgt til nestleder: Kolbjørn Lie, enstemmig
Tredje leke medlem av AU-SIKF: Grethe Norum Fornes, enstemmig

SIKF 44/16

Avtale om overgang fra åremål til fast stilling for kirkevergen i Sør-Innherad

Saken var forberedt og ble lagt fram av leder for Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
Kirkeverge Gunnar Winther fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Saksutredning
Gunnar Winther ble fra 1.12.2014 tilsatt som kirkeverge i Sør-Innherad kirkelige fellesråd i en
treårig åremålsstilling som løper til 30.11.2017. Stillingen var lyst ut som et treårig åremål
med mulighet for forlengelse.
Det gjenstår nå ett år av åremålsperioden, og videre status for stillingsforholdet bør derfor
avklares.
Saken legges fram uten skriftlig innstilling. Saken har vært oppe til vurdering i
Arbeidsutvalget til Sør-Innherad kirkelige fellesråd 16.11.2016, og Fellesrådets leder vil
redegjøre muntlig fra denne behandlingen i Fellesrådets møte.
Vedtak:
Kirkeverge Gunnar Winther gis fast stilling fra 1.12.2016 i tråd med de vilkår som leder av
Sør-Innherad kirkelige fellesråd la fram i møtet.

Orienteringssaker:


Fraværsrapportering pr 3. kvartal 2016 (Vedlagt)



Regnskapsstatus pr 15. november 2016 (Vedlagt)



Arbeidsmiljøundersøkelse 2016 – Hovedfunn og konklusjoner fra behandling i
Felles arbeidsmiljøutvalg.



Stillinger



Status budsjettprosessene i kommunene

