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

Tid:

Torsdag 6. september 2018 kl 15:15

Sted:

Kommunestyresalen, rådhuset i Levanger

Saksliste:
SIKF 15/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 16/18 Godkjenning av møtebok
SIKF 17/18 Regnskapsrapport pr 31.7.2018
SIKF 18/18 Valg av revisor

Orienteringssaker

Til stede:
Levanger: Arne Okkenhaug
Stiklestad: Grethe Norum Fornes
Ytterøy: Trygve Forberg (vara)
Okkenhaug: Olav Sørheim (vara)
Alstadhaug: Lasse Sandø, leder
Frosta: Rune Haug
Ekne: Marit Dahlen (vara)
Åsen: Aase Vedul-Moen
Vinne: Ole Morten Reitan-Risan
Kommunal representant Frosta: Johan Petter Skogseth
Kommunal representant Levanger: Karl M. Buchholdt
Konstituert prost Christine Waanders
Forfall:
Vera SR, Vuku SR, Markabygda SR, Verdal kommune

SIKF 15/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
SIKF 16/18 Godkjenning av møtebok
Se vedlagt møtebok fra møte 21.06.2018
Vedtak: Godkjent

SIKF 17/18 Regnskapsrapport pr 31.7.2018
Se vedlagte regnskapsrapport pr 31.7.2018 med prognose for hele 2018
Saksutredning:
Vedlagte regnskapsrapport dekker de syv første månedene av 2018. Rapport og prognose er
utarbeidet av kirkevergen. Prognosen er bygger på følgende hovedelementer:
1. En framskriving ut året av regnskapstallene pr 31.7.18 for de fleste lønnsrelaterte poster og
mange av de andre utgiftspostene som har et gjentakende og forutsigbart forløp over året.
2. I all hovedsak bruk av budsjetterte tall for alle tilskuddsposter, dvs. alle tilskudd med
kommunal og statlig kilde. Dette er midler tildelt gjennom budsjettprosesser og det er ingen
grunn til å forvente vesentlige avvik fra tildelt ramme på disse postene.
3. En kombinasjon av framskriving av regnskapstall og en skjønnsmessig vurdering av sannsynlig
forløp for noen større kostnadsposter. Blant utgiftskontoer hvor prognosen er justert noe
opp sammenliknet med opprinnelig budsjett, finner vi 11801 Strømutgifter og 11952 IKT
lisenser, avtaler.
Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk pr 31.07.2018 på kr 765.469. Da er de fleste større
utgifts- og inntektsposter periodisert, inkl. festeavgift. (Faktisk regnskapsførte festeinntekter pr
31.07.2018 ligger allerede på nivå med budsjett ved årsslutt).
Prognosen ved årsslutt peker i retning av at vi for virksomheten som helhet vil lande på et
mindreforbruk i størrelsesorden kr 150.000.
Det legges fram ny regnskapsrapport til fellesrådets møte i slutten av oktober. Kirkevergen vurderer
med basis i regnskapsrapport og prognose at det ikke er behov vedta et revidert driftsbudsjett nå.
Det redegjøres nærmere for regnskapsrapport og prognose i møtet.
Kirkevergens innstilling:
Framlagt regnskapsrapport pr 31.07.2018 tas til orientering.
Innstilling fra AU-SIKF:
Framlagt regnskapsrapport pr 31.07.2018 tas til orientering. Det vurderes ikke å være behov for å
vedta et revidert driftsbudsjett. Det skal rapporteres for framdrift på investeringsprosjekter i
Fellesrådets møte i oktober. I den forbindelse skal også investeringsbudsjett og prioriteringsliste for
investeringer tas opp til ny vurdering.

Vedtak SIKF:
Framlagt regnskapsrapport pr 31.07.2018 tas til orientering. Det vurderes ikke å være behov for å
vedta et revidert driftsbudsjett. Det skal rapporteres for framdrift på investeringsprosjekter i
Fellesrådets møte i oktober. I den forbindelse skal også investeringsbudsjett og prioriteringsliste for
investeringer tas opp til ny vurdering.

SIKF 18/18 Valg av revisor
Saksutredning:
I forbindelse med sammenslåingen til Trøndelag fylke slo også revisjonsselskapene KomRev
Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS seg sammen og stiftet Revisjon Midt-Norge SA fra 1. januar
2018. Det var derfor Revisjon Midt-Norge SA som reviderte regnskapet til Sør-Innherad kirkelige
fellesråd for 2017.
Sør-Innherad kirkelige fellesråd må på grunn av den ovennevnte fusjonen gjøre et rent teknisk vedtak
om skifte av revisor. Dette hvis vi ønsker å fortsette å bruke Revisjon Midt-Norge SA. Det er ikke gjort
noen vurderinger om bytte til en helt ny revisor, og kirkevergen innstiller på at Revisjon Midt-Norge
SA velges som revisor.
Saken var ikke oppe til behandling i AU-SIKF. Den legges derfor direkte fram for Fellesrådet til
beslutning.
Kirkevergens innstilling:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor.
Vedtak SIKF:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor.

Orienteringssaker
-

Bestilling av sak fra AU-SIKF 28.08.18: Temadrøfting i Fellesrådet om samarbeid med andre
kristne organisasjoner (til møte i oktober eller desember)
Fraværsrapport
Angående forespørsel om møte ved budsjettbehandlingen i kommunene
Oppfølging av revisjonsrapport
Status for høring om kontantløs ofring
Mulig innføring av TID (tidsregistreringssystem)
Arbeidsmiljøkurs for AMU, verneombud og ledelse 5. september
Vernerunde blant kirketjenerne
Status for reklamasjon på benkevarmere i Vinne kyrkje

