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SIKF 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak SIKF:
Godkjent

SIKF 11/17 Godkjenning av møtebok
Vedtak SIKF:
Møtebok fra møte i AU Sør-Innherad kirkelige fellesråd 8.3.17 godkjent.

SIKF 12/17 Regnskapsrapport 1. kvartal 2017
Vedlegg:
-

Regnskapsrapport for 1. kvartal 2017

-

Kommentarer til regnskapsrapport for 1. kvartal 2017

Bakgrunn:
Kirkevergen har sammen med Falstads regnskapsservice AS arbeidet for å få til bedre og
mer informative regnskapsrapporter som skal tjene som rapporteringsverktøy i tråd med
Økonomireglementet. Samtidig skal rapporten selvsagt være et sentralt verktøy for styring
av driften gjennom året.
Vedlagte regnskapsrapport dekker januar, februar og mars. Prognosen fra Falstad peker mot
et merforbruk for hele året i størrelsesorden kr 600.000. Oppfølgingen av dette har vært et
ekstra blikk på større utgiftsposter som bl.a. lønn og energikostnader, og vurderingen er at
det foreløpig ikke er grunnlag for å sette inn ekstraordinære tiltak. Det er understreket i
kommentaren til regnskapsrapporten: «Siden det kan være avvik mellom budsjettperioder
og de periodene kostnadene og inntektene faktisk oppstår, vil dette gi avvik i prognosen så
tidlig i året». Kirkevergen avventer derfor halvårsrapporten før det eventuelt blir aktuelt å
vurdere mer gjennomgripende tiltak i siste halvdel av 2017.
Det redegjøres nærmere for rapporten i møtet.
Kirkevergens innstilling:
Framlagt regnskapsrapport for 1. kvartal 2017 tas til orientering.
Behandling i AU-SIKF:
AU etterspurte en ferskere prognose enn 31.3.2017. AU ba derfor om at Falstads
Regnskapsservice AS utarbeidet en ny prognose pr 31.5.2017 til framlegging i fellesrådets
møte 15. juni.
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Innstilling fra AU-SIKF:
Framlagt regnskapsrapport for 1. kvartal 2017, supplert med regnskapsrapport pr 31.5.2017,
tas til orientering.

Vedtak SIKF:
Framlagt regnskapsrapport for 1. kvartal 2017, supplert med regnskapsrapport pr 31.5.2017,
tas til orientering.

SIKF 13/17 Revidert investeringsbudsjett 2017 og Økonomiplan drift og investeringer 2018
– 2021
Vedlegg:
-

Revidert investeringsbudsjett 2017

-

Forslag til økonomiplan for drift og investeringer 2018 – 2021 (inkl. også 2017)

Bakgrunn:
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2017 (detaljering), og Økonomiplan 2017 – 2020,
ba Fellesrådet om et revidert investeringsbudsjett etter at Levanger kommune hadde
foretatt sin budsjettjustering i mars 2017. Fellesrådet ba samtidig om at det ble innhentet
ønsker og kartlagt behov for tiltak fra menighetsrådene (se sak SIKF 5/17 pkt 2 i vedtaket).
Levanger kommune økte i sin budsjettjustering i mars 2017 tildelingen av investeringsmidler
til Sør-Innherad kirkelige fellesråd med 1,1 million kroner til samlet 2 millioner kroner for
2017. 1 million kroner av denne tildelingen er direkte knyttet til renovering av Levanger
kirke, slik at samlet tildeling til dette formålet nå er på 2 millioner kroner (1 mill. kr i 2016, 1
mill. kr i 2017). Dette er tråd med den økonomiplanen som Levanger kommunestyre vedtok
for 2016 – 2019. I denne var det også satt av 1 million kroner ekstra til Levanger kirke i 2018,
noe som hadde falt ut i vedtatt økonomiplan for 2017 – 2020. Det må være en målsetting å
få denne ekstra tildelingen til Levanger kirke inn igjen i kommunens budsjett for 2018.
Det legges med basis i det ovennevnte fram et revidert investeringsbudsjett for 2017.
Vi må videre forholde oss til at Levanger kommune fra høsten 2016 endret sine
budsjettrutiner, der budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 – 2021 skal vedtas av
kommunestyret allerede nå i september. Dette selv om Verdal og Frosta kommuner følger
tradisjonell budsjettrutine med budsjettbehandling i desember. Kirkevergen legger i dette
møtet derfor også fram forslag til økonomiplan for drift og investeringer 2018 – 2021.
Vedtatt økonomiplan vil selvsagt bli oversendt Frosta kommune og Verdal kommune, og vi
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kommer tidlig inn i budsjettprosessene også der. Kirkevergen vil i tillegg invitere seg inn til
møter med rådmennene i alle de tre kommunene.
Til revidert investeringsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018 – 2021 (investeringsdelen):
Det reviderte investeringsbudsjettet for 2017 er hovedsakelig et resultat av at vi måtte gå en
ekstra runde med Levanger kommune om midler til renovering av Levanger kirke. I
sammenheng med dette ble også menighetsrådene bedt om å spille inn behov for tiltak som
de mente ikke var reflektert i det budsjettet og den økonomiplanen som vi gjorde endelig
vedtak på i januar.
Med ekstra tildeling fra Levanger kommune til Levanger kirke – nå samlet kr 2 millioner
kroner for 2016 og 2017 - har kirkevergen funnet grunnlag for å gå videre med en mer
detaljert planlegging og prioritering av tiltak for denne kirka. Det er en målsetting å ha klar
en prioriteringsliste med kalkyler senest i månedsskiftet august/september, med
anbudsrunde(r) umiddelbart etter dette.
Ut over dette er det kommet en del nye innspill fra enkelte menighetsråd. De fleste er
forsøkt tatt med i løpet av økonomiplanperioden. Der tiltakene ikke kvalifiserer for å være
investeringstiltak (< kr 100.000) eller det er en lang runde å gå med f.eks. Riksantikvaren, er
tiltakene foreløpig ikke tatt inn i økonomiplanen for investeringer.
Det er gjort følgende hovedgrep når det gjelder investeringer:
-

Utvidelse av Vinne kirkegård tas ut av hele økonomiplanen. Dette er et prosjekt som
vi har hatt mer eller mindre konkrete planer for helt tilbake til 2007, og som ligger i
gjeldende økonomiplan med samlet 7 millioner kroner fordelt over tre år (hvorav 1
million kroner alene er knyttet til arkeologiske utgravninger med basis i krav fra
vernemyndighetene). Vinne kirkegård har pr nå nærmere 200 ledige graver, hvorav
mer enn 60 kan reserveres som dobbeltgraver. Det er ca. 10 begravelser pr år i Vinne,
og i et 10-årsperspektiv vil det statistisk også være noen graver som blir ledige ved
oppsigelse av festeavtaler. Kirkevergen er usikker på demografisk utvikling og
flyttemønster for befolkningen knyttet til de enkelte kirkegårdene i Verdal kommune,
og ønsker å samarbeide med Verdal kommune om en mer grundig analyse knyttet til
hvor det største behovet for gravplasser sannsynligvis kommer i et perspektiv på 30 –
40 år.

-

Utskifting av rørovner prioriteres. Alle kirker i Verdal har nå benkevarmere, mens
kirkene i Levanger og Frosta kommuner gjenstår. Vi har i vinter fått pålegg fra eltilsynet om utskifting, og i tillegg bør vi også ha nye varmekilder på plass før vi
installerer mer automatisert strømstyring i kirkene.
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-

Strømstyring prioriteres. Energikostnadene har økt de to siste årene, og moderne
strømstyring koblet til kalenderverktøyet vårt vurderes å ha et stort potensiale i seg
for kostnadsreduksjon.

-

Vi bør få på plass automatisk ringeanlegg i Alstadhaug kirke. Alle andre kirker i
prostiet har dette, og ut fra et arbeidsmiljøsynspunkt er dagens ordning med manuell
ringing ikke bærekraftig. Med Riksantikvarens krav om overrislingsanlegg i
kirketårnet før vi får lov til å installere automatisk ringeanlegg, blir dette et relativt
tungt løft samlet.

-

Ut over dette prioriteres i økonomiplanperioden utvendige tiltak foran mer
kosmetiske innvendige omgjøringer i kirkene.

Til driftsdelen av økonomiplan 2018 – 2021:
Forslaget til driftsbudsjett for 2018 er første driftsår i økonomiplanperioden. Her er det gjort
bare noen mindre endringer i forhold til tallene for 2018 i gjeldende økonomiplan ved at
festeavgiften pr grav foreslås øket fra kr 210 til kr 230 pr år med virkning fra 2018.
Festeavgiften har nå ligget fast siden 2014. For resten av økonomiplanperioden er alle tall
justert opp med 3 % pr år, men unntak av 2021 der det legges inn en ny økning i
festeavgiften fra kr 230 til kr 250 pr år. For kommunale tilskudd til drift er det lagt inn en
forutsetning om 3 % årlig økning jamfør hovedlinjene i tidligere praksis.

Kirkevergens innstilling:
1. Revidert investeringsbudsjett 2017 vedtas som framlagt.
2. Forslag til driftsbudsjett 2018 godkjennes som grunnlag for innspill til
budsjettprosessen i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
3. Forslag til investeringsbudsjett 2018 godkjennes som grunnlag for innspill til
budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
4. Forslag til økonomiplan 2018 – 2021 (driftsdelen) godkjennes som grunnlag for
innspill til budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
5. Forslag til økonomiplan 2018 – 2021 (investeringsdelen) godkjennes som grunnlag for
innspill til budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.

Innstilling fra AU-SIKF:
1. Revidert investeringsbudsjett 2017 vedtas som framlagt.
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2. Forslag til driftsbudsjett 2018 godkjennes som grunnlag for innspill til
budsjettprosessen i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
3. Forslag til investeringsbudsjett 2018 godkjennes som grunnlag for innspill til
budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
4. Forslag til økonomiplan 2018 – 2021 (driftsdelen) godkjennes som grunnlag for
innspill til budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
5. Forslag til økonomiplan 2018 – 2021 (investeringsdelen) godkjennes som grunnlag for
innspill til budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.

Vedtak SIKF:
1. Revidert investeringsbudsjett 2017 vedtas som framlagt.
2. Forslag til driftsbudsjett 2018 godkjennes som grunnlag for innspill til
budsjettprosessen i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
3. Forslag til investeringsbudsjett 2018 godkjennes som grunnlag for innspill til
budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
4. Forslag til økonomiplan 2018 – 2021 (driftsdelen) godkjennes som grunnlag for
innspill til budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.
5. Forslag til økonomiplan 2018 – 2021 (investeringsdelen) godkjennes som grunnlag for
innspill til budsjettprosessene i Verdal, Levanger og Frosta kommuner.

SIKF 14/17 Tillegg til betalingssatser, regler og rutiner for navnede minnelunder i SørInnherad prosti
Bakgrunn:
Betalingssatser, regler og rutiner for de navnede minnelundene i Sør-Innherad kirkelige
fellesråd ble vedtatt av Fellesrådet 25.8.2015 i forbindelse med åpningen av navnet
minnelund på Levanger kirkegård. Etter dette har vi fått navnet minnelund på Verdalsøra og
Frosta kirkegårder, mens flere vil bli etablert de kommende årene.
Vedtatte 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
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10 000 kroner
210 kroner per år*
13 000 kroner

-

Reservere/feste plass for bosatte utenfor prostiet

210 kroner per år*

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

Symbolsk flytting:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd åpnet i sitt vedtak 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. Vi har pr nå hatt to tilfeller av
symbolsk flytting, begge i form av oppføring av navn på navnet minnelund for urner nedsatt
på anonym minnelund.
Forslag til tillegg:
Vi tar i dag vanlig sats for symbolsk flytting til navnet minnelund, altså at det må betales
samme pris som en helt ny plass på navnet minnelund. Argumentasjonen for dette er at
etablerings- og driftskostnadene (beplantning mv.) for navnet minnelund skal dekkes
gjennom avgiften for plass på navnet minnelund. Kirkevergens forslag er imidlertid at det ut
fra en rimelighetsbetraktning bør være mulig å redusere innbetalingen fra og med symbolsk
flytting nr. 2 fra samme gravminne. Flyttes to symbolsk, tar vi da en pris på kr 10.000 for
første navn og kr 5.000 for neste navn fra samme grav (med utgangspunkt i dagens priser).
Total kostnad blir da kr 15.000 for 20 år. Symbolsk flytting blir da også harmonisert med
kostnadene for ektepar/samboere som velger plass på navnet minnelund. I dag er prisen for
den første som blir nedsatt kr. 10.000 for 20 år og i tillegg må gjenlevende ektefelle/samboer
feste grav ved siden av som koster kr 2100 pr 10 år slik at her blir totalen kr. 14.200 for 20 år
(kr 14.600 med eventuelt justerte festeavgifter fra 2018). I tillegg til dette ønsker kirkevergen
at det etableres en praksis for dobbelt dybde for første urne der det reserveres plass til
gjenlevende ektefelle/samboer.

Kirkevergens innstilling:
Det vedtas følgende tillegg til betalingssatser, regler og rutiner for de navnede
minnelundene i Sør-Innherad prosti:
 Ved symbolsk flytting av flere navn fra samme gravminne til navnet minnelund,
betales det ordinær pris for første flytting (kr 10.000 med dagens priser for bosatte i
prostiet). For neste flytting fra samme gravminne reduseres kostnaden til halvparten
av ordinær pris for plass på navnet minnelund (kr 5.000 med dagens priser for
bosatte i prostiet).
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 For ektefeller/samboere settes første urne på dobbel dybde der det reserveres plass
til gjenlevende ektefelle/samboer.

Innstilling fra AU-SIKF:
Det vedtas følgende tillegg til betalingssatser, regler og rutiner for de navnede
minnelundene i Sør-Innherad prosti:
 Ved symbolsk flytting av flere navn fra samme gravminne til navnet minnelund,
betales det ordinær pris for første flytting (kr 10.000 med dagens priser for bosatte i
prostiet). For neste flytting fra samme gravminne reduseres kostnaden til halvparten
av ordinær pris for plass på navnet minnelund (kr 5.000 med dagens priser for
bosatte i prostiet).
 For ektefeller/samboere settes første urne på dobbel dybde der det reserveres plass
til gjenlevende ektefelle/samboer.

Vedtak SIKF:
Det vedtas følgende tillegg til betalingssatser, regler og rutiner for de navnede
minnelundene i Sør-Innherad prosti:
 Ved symbolsk flytting av flere navn fra samme gravminne til navnet minnelund,
betales det ordinær pris for første flytting (kr 10.000 med dagens priser for bosatte i
prostiet). For neste flytting fra samme gravminne reduseres kostnaden til halvparten
av ordinær pris for plass på navnet minnelund (kr 5.000 med dagens priser for
bosatte i prostiet).
 For ektefeller/samboere settes første urne på dobbel dybde der det reserveres plass
til gjenlevende ektefelle/samboer.

SIKF 15/17 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og
Kirkemøtet
Vedlegg (klikk på koblinger for å komme til dokumentene):
-

Høringsbrevet fra Kirkerådet, 27. mars 2017

-

Høringsnotat - forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og
Kirkemøtet – kortversjon

-

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
8

Bakgrunn:
Kirkemøtet har vedtatt flere endringer i valgregler og valgordningen for kirkelige valg siden
2009. Disse endringene har i hovedsak omhandlet valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, og
i mindre grad berørt valg til menighetsråd. Dette er også tilfellet med det nye forslaget til
regelverk som nå er ute på høring.
Kirkelovens bestemmelser for valg ble videreført ved opprettelsen av rettssubjektet Den
norske kirke fra 1.1.2017. Nye valgregler må derfor ligge innenfor de føringene som ligger i
kirkeloven og forarbeidene til denne.
Kirkerådet har i sitt forslag prøvd å legge valgreglene så tett opp til reglene for kommune-,
fylkestings- og stortingsvalg i valgloven som praktisk mulig. Begrunnelsen for dette er
hensynet til velgerne: Valg kan i utgangspunktet oppfattes som ganske krevende for mange,
og det er derfor forsøkt å skape mest mulig gjenkjenning for det enkelte kirkemedlem. Det er
likevel nødvendig med unntak der særlige kirkelige forhold gjør det vanskelig å direkte
overføre prinsippene fra alminnelige valg i samfunnet.
Den største endringen i kirkevalgreglene kom i 2009, dag kirkevalget ble samordnet med de
offentlige valgene i tid. Dernest var det av avgjørende betydning at Kirkemøtet 2013 åpnet
for at det også kunne stilles alternative lister ved valgene av bispedømmeråd/Kirkemøtet fra
kirkevalget i 2015. Dette førte til at det i 2015 ble stilt flere lister i 9 av 11 bispedømmer,
blant dem Nidaros.
Vesentlige endringer i forslaget til nye valgregler:
Fullversjonen av høringsnotatet som følger saken er på nærmere 100 sider, men også den
såkalte kortversjonen er på nærmere 20 sider. I tillegg kommer selve valgreglene på 34 sider.
Dette kan framstå krevende og utilgjengelig for både fellesråd og menighetsråd, og
kirkevergen gjør med dette saksframlegget et forsøk på å fokusere på de viktigste
endringspunktene og komme med forslag til høringssvar for disse. For Fellesrådet mener
kirkevergen at det også er av betydning hva KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter) har gitt som høringssvar i saken. Det refereres derfor til høringssvarene fra KA
videre i saken.
Direkte valg eller indirekte valg
Alle leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd/Kirkemøtet fra Nidaros ble i 2015 valgt
direkte på valgdagen 14. september. Denne ordningen ble brukt i sju av elleve bispedømmer
ved Kirkevalget 2015. I de fire resterende bispedømmene hadde bispedømmerådet valgt en
modell med kombinasjon av direkte og indirekte valg. I dagens valgregler er det åpnet for at
de enkelte bispedømmeråd avgjør dette selv.
Høringen ber høringsinstansene ta stilling til om;
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-

alle leke medlemmer bør velges direkte på valgdagen slik Nidaros hadde det i 2015

-

dagens ordning med mulighet for kombinasjon av valgordninger bør videreføres, der
bispedømmerådene selv avgjør

-

alle bispedømmer har en obligatorisk ordning med en direkte og en indirekte
valgomgang

Innvendingene mot en påfølgende, indirekte valgomgang er av både prinsipiell og praktisk
karakter:
 Det er et nedfelt demokratisk prinsipp at hver enkelt velger skal ha én stemme ved
valg. Benytter man en kombinasjon av direkte valg og indirekte valg, får de nyvalgte
medlemmene av menighetsrådene sjansen til å stemme på nytt i et valg de allerede
har deltatt i på lik linje med alle andre kirkemedlemmer. Dette gjør ordningen med
en kombinasjon av direkte og indirekte valg prinsipielt uryddig sett fra et demokratisk
ståsted.
 Ved en kombinasjon av direkte og indirekte valgomgang, vil det endelige
valgresultatet ikke foreligge før 3 måneder etter selve valgdagen. Dette er en
betydelig kommunikasjonsutfordring for Den norske kirke i en situasjon der
interessen for kirkelige valg er betydelig større enn den var tidligere. I bispedømmer
med kun direkte valg i 2015, var valgresultatet for bispedømmeråd/Kirkemøtet klart
allerede få dager etter valgdagen i midten av september.
 I en situasjon med flere valglister, vil et kombinasjonsvalg med direkte og indirekte
valgomgang i betydelig grad svekke muligheten for mindretallsrepresentasjon. Dette
fordi terskelen for å få inn en kandidat blir høyere.
 Ved en ordning med en indirekte valgomgang, vil en av de første oppgavene til et
nyvalgt menighetsråd om høsten bli å gjennomføre valg. Det må kunne spørres om
dette er riktig ressursbruk i en situasjon dere de fleste menighetsrådsmedlemmer er
nye.
I høringsnotatet står det at noen vil kunne hevde at ordningen med en indirekte valgomgang
vil kunne bidra til en klarere sammenheng mellom bispedømmeråd, Kirkemøtet og
menighetsrådene. Til dette må det kunne sies at en slik sammenheng i mye større grad
avhenger av hvem som faktisk står på de enkelte valglistene ved kirkevalget. Derfor vil det
være gjennom nominasjonsprosessene man best sikrer kandidater med solid bakgrunn fra
rådsarbeid lokalt, mer enn gjennom en indirekte valgomgang der det stemmes på de samme
listene som i den direkte valgomgangen.
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KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har i sitt høringssvar gått inn for at
det skal være direkte valg i alle bispedømmer, og at muligheten for indirekte valg tas helt
bort.
Det foreslåes ut fra de ovennevnte at høringssvaret fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd gir en
anbefaling om at indirekte valg sløyfes som mulighet i valgordningen, og at valg til
bispedømmerådet/Kirkemøtet foregår som direkte valg i alle bispedømmer. Dette vil også
være i tråd med allerede gjeldende praksis i Nidaros bispedømme.
Flertalls- og forholdstallsvalg
Kirkelovens § 23 med forarbeider sier at Kirkemøtet er pålagt å ha en ordning hvor det er
mulighet for å stille flere lister. Dette hadde Kirkemøtet selv åpnet for allerede ved
behandling av valgreglene i 2013, og dette er etterpå stadfestet ved lov.
Åpningen for å stille flere lister førte til at det ved kirkevalget 2015 ble stilt to lister i 9 av 11
bispedømmer, blant dem Nidaros. Dette gjennom at organisasjonen Åpen folkekirke stilte
liste som et alternativ til Nominasjonskomitéens liste.
Det nærliggende å tro at det ved Kirkevalget i 2019 vil foreligge alternative lister i alle 11
bispedømmer. Høringsnotatet fra Kirkerådet tar høyde for denne situasjonen, og beskriver
ulike måter prosessen fram mot et slikt valg kan gjennomføres:
1. Videreføre ordningen fra 2015, der en nominasjonskomité på bispedømmenivå først
utarbeider en valgliste og at det deretter åpnes for å stille alternative lister.
2. Opprettholde nominasjonskomité på bispedømmenivå, men ha samtidige frister for
alle lister inkl. nominasjonskomitéens liste.
3. Ordning med selvstendige lister; intensjonsfrist og listefrist. Mulighet for
nominasjonskomité på bispedømmenivå.
4. Ordning med selvstendige lister; intensjonsfrist og listefrist. Ingen
nominasjonskomité på bispedømmenivå.
Evalueringene fra Kirkevalget 2015 pekte på at det ulike utgangspunktet til
Nominasjonskomiteens lister og Åpen folkekirkes lister skapte en asymmetrisk situasjon.
Dette føltes sterkest for dem som sto på Nominasjonskomitéens liste, siden de ikke hadde et
felles program å fronte. De sto på Nominasjonskomitéens liste som enkeltpersoner med
veldig ulike kirkepolitiske utgangspunkt. Åpen folkekirkes kandidater hadde derimot et felles
valgprogram bak seg, og hadde også en organisasjon som kunne frontes enhetlig overfor
blant annet media.
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KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har i sitt høringssvar gått inn for
alternativ 3 eller 4 ovenfor. Hovedregelen vil da være at det stilles selvstendige lister ved
valget til bispedømmeråd/Kirkemøtet, uten at det først settes ned en nominasjonskomité.
Det foreslåes ut fra de ovennevnte at høringssvaret fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd gir en
anbefaling om en ordning med flere selvstendige lister (modell 3 eller 4 ovenfor). Dette vil gi
tydelige valgalternativ for velgerne og trygghet for den enkelte kandidat, samtidig som det
motiverer til å stille alternative lister.
For en situasjon hvor det eventuelt ikke stilles selvstendige lister ved kirkevalget, må det
lages ordninger som gjør at det kan settes ned en nominasjonskomité på bispedømmenivå.
Tilskuddsordninger knyttet til kirkevalget
Ved Kirkevalget 2015 var det ikke en sentral tilskuddsordning som ga støtte til listene som
stilte til valg, men valgrådene i 6 ulike bispedømmer (inkludert Nidaros) ga samlet kr 250.000
som ble likt fordelt på Nominasjonskomitéens lister og Åpen folkekirkes lister.
Det foreslåes at høringssvaret gir en anbefaling om at det arbeides fram tilskuddsordninger
for nomineringsgrupper/organisasjoner i tråd med de forslag som ligger i høringsnotatet fra
Kirkerådet. En klar forutsetning for dette må imidlertid være at Stortinget bevilger midler til
gjennomføring av Kirkevalget 2019 i tråd med tidligere kirkevalg. Blir det stilt vesentlig
mindre midler til disposisjon enn tidligere, bør tildelte midler til valg først prioriteres for
selve valggjennomføringen. Dette må selvsagt inkludere valgstøtte til fellesrådene.
Personvalgregler
Det er i høringsnotatet foreslått ulike alternativer for personstemmer, strykninger,
personvalgregler internt på listene og stemmetillegg (forhåndkumulering). Det er vanskelig å
se konsekvensene av de ulike alternativene, så høringssvaret bør heller peke på behovet for
å holde valgordningen så enkel og ubyråkratisk som mulig. Dagens ordning med tre tilleggsstemmer, gir velgerne en positiv mulighet til å prioritere. Dette bør være tilstrekkelig, og
man åpner ikke opp for «strykaksjoner» som lett kan bli negativt ladet.
Kirkevergens innstilling:
Kirkevergen gis fullmakt til å ferdigstille et høringssvar i tråd med anbefalingene gitt i
saksframlegget og eventuelle endringer eller tillegg vedtatt i Fellesrådets møte.
Innstilling fra AU-SIKF:
Kirkevergen gis fullmakt til å ferdigstille et høringssvar i tråd med anbefalingene gitt i
saksframlegget og eventuelle endringer eller tillegg vedtatt i Fellesrådets møte.
Vedtak SIKF:
Kirkevergen gis fullmakt til å ferdigstille et høringssvar i tråd med anbefalingene gitt i
saksframlegget og eventuelle endringer eller tillegg vedtatt i Fellesrådets møte.
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SIKF 16/17 Samarbeid om diakon mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Sør-Innherad
kirkelige fellesråd (SIKF)
Saken var lagt fram som orienteringssak i AU-SIKF. Der ble det besluttet at kirkevergen skulle
legge saken fram som vanlig vedtakssak til Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
Bakgrunn:
Historisk har man hatt 100 % sykehusprest i Levanger og 75 % diakon ved sykehuset i
Namsos. Etter at sykehusprest sluttet i stillingen i Levanger, forsøkte man først å dekke noe
av behovet ved at diakonen fra Namsos kom to dager i uka. Denne ordningen ble avviklet for
ca. et år siden, og Sykehuset i Levanger har vært uten prestetjeneste på dagtid etter dette.
På kveld og helg dekkes de av beredskapsordningen for Sør-Innherad og Stjørdal prostier.
Det har vært flere møter med Helse Nord-Trøndelag HF om saken, også med biskopen og
stiftsdirektøren som deltakere. Et forslag som har blitt løftet inn fra Den norske kirke, har
vært om det kan være mulig å se for seg et samarbeid om en diakon i 100 % stilling mellom
Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Helseforetaket. Tanken er at dette vil gjøre stillingen mer
attraktiv for kvalifiserte søkere.
Organisering:
Man kan se for seg følgende skisse til samarbeid:
 50 % diakontjeneste ved Levanger sykehus, finansiert av Helseforetaket: Tjenesten
skal dekke både pasienter, pårørende og ansatte. Sykehuspresten var tidligere en del
av palliativt team, og det er naturlig å tenke at en diakon også deltar der.
 50 % diakonitjeneste hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd (med basis i ledig 50 %
stillingshjemmel i Skogn). Tjenesten vil ha hovedvekt på menighetsdiakoni, men med
noe institusjonstjeneste knyttet opp til de avtalene som er gjort med Levanger
kommune (bl.a. om Breidablikktunet).
Dette kan organiseres gjennom en mest mulig fast organisering av arbeidet mellom de to
ulike tjenestene (Helseforetaket og SIKF), men ikke mer fast enn at diakonen kan nås på
mobil alle 5 dager i uka – ikke for å rykke ut der og da hvis andre avtaler er gjort, men for å
kunne gjøre avtaler om betjening. Altså en ordning med fleksibilitet, men samtidig relativt
faste rammer rundt tjenesten.
I Helseforetaket vil prestetjenesten framover ligge i Senter for virksomhetsstøtte og
utvikling, nærmere bestemt i HR-avdelinga, der HR-sjefen blir kontaktperson/
oppgaveveileder. Her vil også diakon i Namsos være, og diakonene i Levanger og Namsos vil
sammen utgjøre det faglige teamet innenfor sykehusprestetjenesten i Helse Nord-Trøndelag
HF.
Helseforetaket tror at det skaper størst forutsigbarhet for den nye diakonen om SørInnherad kirkelige fellesråd går inn og tar hele arbeidsgiveransvaret. Videre ønsker Helse
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Nord-Trøndelag HF at det kjøres en prøveperiode, for eksempel på et år, og at ordningen
deretter evalueres før en permanent videreføring besluttes. Dette begrunnes med at det er
behov for en «prøvetid» gjerne på et år der ordningen evalueres av alle parter, før man
eventuelt beslutter om dette er noe partene ønsker å etablere som en permanent ordning
med de forpliktelser det medfører.
Det er overfor Helseforetaket tatt forbehold om at en prosjektorganisering må godkjennes
av Nidaros bispedømmeråd, siden det er de som har tildelt alle diakonhjemler i SIKF og
betaler halvparten av lønnsmidlene. Henvendelse ble sendt bispedømmerådet 15. mai.
Nidaros bispedømmeråd har enda ikke svart formelt på vår henvendelse, men ut fra
samtaler vi har hatt forstår vi bispedømmerådet slik at de mener det vil være riktig å ikke
binde opp en diakonhjemmel i en fast stilling før vi har fått prøvd ut samarbeidet med Helse
Nord-Trøndelag HF.
Økonomiske konsekvenser:
Helseforetaket skal selv finansiere sin 50 % av stillingen, mens vi har en ledig hjemmel på 50
% som for øyeblikket ikke er besatt. Halvparten av lønnsmidlene til denne finansieres av
bispedømmerådet, og hjemmelen vil gå til noen andre hvis vi ikke bruker den. Det er derfor
allerede tatt høyde for lønn til diakon i 50 % i Fellesrådets budsjett. Hovedargumentet for å
ikke få direkte på en avtale om fast stilling, er at vi kan bli sittende med fullt lønnsansvar hvis
vi tar arbeidsgiveransvaret og Helseforetaket eventuelt trekker seg ut. En utprøving framstår
derfor som fornuftig.
Veien videre:
 Vi avventer formelt svar fra Nidaros bispedømmeråd.
 Saken behandles i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
 Linjeleder for diakoni hos Fellesrådet og diakon Birgit Østnes i hos Helseforetaket i
Namsos utformer et forslag til stillingsbeskrivelse og utlysningstekst.
 Kirkevergen arbeider fram et forslag til samarbeidsavtale mellom Helse NordTrøndelag HF og Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
Innstilling:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å inngå avtale med Helse NordTrøndelag HF om samarbeid om sykehusdiakon i Levanger i tråd med den redegjørelsen som
ligger i ovennevnte saksframstilling. Det inngås i første omgang en avtale om et prosjekt som
går ut 2018. Prosjektet skal evalueres før man eventuelt beslutter om dette er noe partene
ønsker å etablere som en permanent ordning med de forpliktelser det medfører.
Vedtak SIKF:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å inngå avtale med Helse NordTrøndelag HF om samarbeid om sykehusdiakon i Levanger i tråd med den redegjørelsen som
ligger i ovennevnte saksframstilling. Det inngås i første omgang en avtale om et prosjekt som
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går ut 2018. Prosjektet skal evalueres før man eventuelt beslutter om dette er noe partene
ønsker å etablere som en permanent ordning med de forpliktelser det medfører.
Orienteringssaker
Det ble orientert om to tilsettinger. Julie Stavran Berg er tilsatt i 50 % fast stilling som
menighetspedagog med hovedarbeidssted Verdal. Odd Halvor Moen er tilsatt som
kirkemusiker i 50 % fast stilling med hovedarbeidssted Frosta og Åsen.
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