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

Tid: Torsdag 13. desember kl 15:15
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset, Levanger

Saksliste:
SIKF 26/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 27/18 Godkjenning av møtebok
SIKF 28/18 Regnskapsrapport drift pr 31.10.2018
SIKF 29/18 Navnet minnelund Åsen - plan til godkjenning før oversendelse til
bispedømmerådet
Orienteringssaker

Til stede:
Ytterøy: Trygve Forberg, Alstadhaug: Lasse Sandø, Frosta: Rune Haug, Vuku: Trygve Hofstad,
Markabygda: Geir Augdal, Åsen: Åse Vedul-Moen, Ekne: Jo Vegar Dahlen, Vinne: Ole Morten ReitanRisan, Kommunal representant Verdal: Knut Johansson , Kommunal representant Frosta: Johan
Petter Skogseth, Konstituert prost: Christine Waanders
Forfall:
Forfall fra følgende sokneråd / menighetsråd: Levanger, Stiklestad, Vera, Okkenhaug.
I tillegg forfall fra kommunal representant Levanger

SIKF 26/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

SIKF 27/18 Godkjenning av møtebok
Se vedlagte referat fra møte 25.10.18
Vedtak: Godkjent

SIKF 28/18 Regnskapsrapport drift pr 30.10.2018
Se vedlagte regnskapsrapport pr 31.10.2018 med prognose ut 2018.
Saksutredning:
Vedlagte regnskapsrapport dekker de ti 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 31.10.2018 for de fleste kontoer.
2. Bruk av nå kjente tall for de fleste tilskuddskontoer inkl. kommunale tilskudd
3. En kombinasjon av framskriving av regnskapstall og en skjønnsmessig vurdering av sannsynlig
forløp for noen større kostnads- og inntektskontoer. Blant utgiftskontoer hvor prognosen er
justert opp sammenliknet med revidert budsjett, finner vi 11801 Strømutgifter og 11952 IKT
lisenser, avtaler. Av inntektskontoer med en del avvik finner vi bl.a. 16101 Egenandel
konfirmanter.
Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk pr 31.10.2018 på kr 769.654. Da er de fleste større
utgifts- og inntektsposter periodisert, inkl. festeavgift. Kirkevergen vil i denne sammenhengen peke
på at vi pr oktober 2018 har et spesielt høyt nivå på refusjoner fra NAV; se konto 17100, der vi pr.
31.10.18 er oppe i kr 827.885 sykelønnsrefusjoner/refusjoner fra trygdeetaten. Selv om det er hentet
inn noe vikartjenester og ekstrahjelp, har det ikke vært mulig å kompensere for alt bortfall av
tjenester som følge av sykdom.
Prognosen ved årsslutt peker i retning av at vi for virksomheten som helhet vil lande på et
mindreforbruk i størrelsesorden kr 227.621.
Det redegjøres nærmere for regnskapsrapport og prognose i møtet.
Kirkevergens innstilling:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd tar framlagte regnskapsrapport pr 31.10.2018 til orientering.
Innstilling fra AU-SIKF:
Regnskapsrapporten var ikke ferdig til behandlingen i fellesrådets arbeidsutvalg. Det vises derfor til
kirkevergens innstilling.
Vedtak:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd tar framlagte regnskapsrapport pr 31.10.2018 til orientering.

SIKF 29/18 Navnet minnelund Åsen - plan til godkjenning før oversendelse til
bispedømmerådet
Vedlegg: Plan og skisse for navnet minnelund på Åsen kirkegård.
Saksutredning:
Navnet minnelund på Åsen kirkegård har ligget inne i investeringsbudsjettet for 2018 og
planleggingen ble igangsatt i vår da det var felles befaring på kirkegården med Åsen menighetsråd,
kirketjener, Løvetanna Landskap og kirkeverge til stede.
Åsen menighetsråd hadde kommentarer/innvendinger til det opprinnelige planforslaget fra
Løvetanna Landskap som kom etter sommerferien, og det viste seg i høst at det ikke ville være mulig
å realisere prosjektet før vinteren med søknad om godkjenning til bispedømmerådet og nødvendig
tid til anbudsrunde. Det er derfor lagt en tidsplan for ferdigstilling av den navnede minnelunden
medio juni 2019.
De nye planene er de tredje i rekken etter at det har vist seg vanskelig å tilfredsstille ønsker om både
å ivareta navnet minnelund og et behov for å få gjort en «opprydding» i samlingen av gamle jernkors
på Åsen kirkegård. I det nye forslaget har vi sett bort fra jernkorsene og tenker at vi må finne en egen
løsning for disse.
Plassering:
Minnelunden er plassert i ledig areal øst for kirkegårdsporten, i nordøstre ende av kirkegården.
Området er lett synlig fra atkomst og har gode solforhold. Det avgrenses av eksisterende kistegraver
og kirkegårdsmur, samt noe beplantning (trær og busker). Det disponible arealet er ca. 25m langt og
8-10m bredt.
Utforming:
Minnelunden er plassert omtrent i midten av planområdet og er nå gitt en mer rektangulær form enn
i tidligere forslag, avgrensa av klipte hekker på en langside og 1 ½ kortside for å skape rom omkring
minnelunden. Minnelunden er forma slik at den henvender seg mot kirkegården, og har «ryggen»
mot hovedvegen. Det er plassert ett gravminne av typen «Memory», som benytta på øvrige
kirkegårder med navnet minnelund hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, samt en benk i samme serie.
Minnelunden har et dekke av skifer, med 3 plantefelt med stauder/busker/sommerblomster. Disse er
tenkt opphøyd slik at de ligger 20 cm over skiferdekket, og avgrenses med en sirkelrund kant av stål.
Det er mulig å variere farge på gravminne og benk (i alle minnelunder til nå er det brukt en blålig
farge), og kirkevergen tenker at en mørk grå farge kan være et alternativ som vil kunne passe inn på
Åsen kirkegård/ved Åsen kirke. Fargevalg kan imidlertid gjøres senere i forbindelse med
detaljplanlegging og utforming av anbudsgrunnlag.
Belysning:
Det er ønske fra menighetsrådet om belysning på navnet minnelund. I hjørnet hvor minnelunden er
plassert, er det en del strøbelysning fra Frostavegen, slik at det er en relativt opplyst del av
kirkegården. Løvetanna Landskap sier at dersom det er ønskelig å sette lys på selve gravminnet, kan
dette gjøres med å sette opp kastere som belyser gravminnet nedenfra (fra bakken). Alternativt kan
det plasseres en lav pullert (lavere enn hekk) i et eller to av hjørnene for å lyse opp selve plassen.
Kirkevergen vil minne om at det ikke er selvstendig belysning på noen av de navnede minnelundene
som vi har etablert til nå. Dette kan selvsagt fravikes i dette tilfellet, og hvis fellesrådet ønsker dette
kan en plan for belysning detaljeres i ettertid uten at det trenger en egen fellesrådsbehandling.

Kirkevergens innstilling:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd godkjenner de framlagte planene for navnet minnelund på Åsen
kirkegård før oversendelse til Nidaros bispedømmeråd for endelig godkjenning.
Beslutningen om mulig belysning på minnelunden delegeres til kirkevergen. Kirkevergen skal i sine
vurderinger både ta hensyn til kostnader, estetikk og menighetsrådets ønsker i saken.
Fargevalg for gravminne/benk gjøres i samråd mellom kirkevergen og Åsen menighetsråd i
forbindelse med detaljplanlegging og utforming av anbudsgrunnlag.
Innstilling fra AU-SIKF:
Planene for navnet minnelund på Åsen kirkegård var ikke ferdige til behandlingen i fellesrådets
arbeidsutvalg. Det vises derfor til kirkevergens innstilling.
Vedtak:
Sør-Innherad kirkelige fellesråd godkjenner de framlagte planene for navnet minnelund på Åsen
kirkegård før oversendelse til Nidaros bispedømmeråd for endelig godkjenning.
Beslutningen om mulig belysning på minnelunden delegeres til kirkevergen. Kirkevergen skal i sine
vurderinger både ta hensyn til kostnader, estetikk og menighetsrådets ønsker i saken. Saken
kommer tilbake til Fellesrådet ved uenighet.
Fargevalg for gravminne/benk gjøres i samråd mellom kirkevergen og Åsen menighetsråd i
forbindelse med detaljplanlegging og utforming av anbudsgrunnlag.

Orienteringssaker
Det var oppe til behandling to saker i AU-SIKF 4. desember 2018 som ikke har gått videre til
Fellesrådet:
SIKF 30/18 Personal- og arbeidsreglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd
AU-SIKF utsatte saken, men planlegger behandling i første AU-møte og Fellesrådsmøte i 2019.
SIKF 31/18 Godkjenning av planer for nytt flyttbart alter og ny lesepult i Alstadhaug kirke før
oversendelse av søknad til biskopen (se vedlagte utskrift fra møtebok)
Saken ble besluttet i AU-SIKF med basis i behovet for å få en rask avklaring, jamfør fullmakt gitt til
AU-SIKF i delegasjonsreglementet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd; «I spesielle tilfeller fatte
vedtak i hastesaker av ikke prinsipiell karakter hvor kirkevergen ikke er delegert fullmakt.»

Øvrige orienteringssaker




Resultatet av budsjettbehandlingen i de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal
for Sør-Innherad kirkelige fellesråd (se vedlagte notat).
Statsbudsjettet og resultatet for rettssubjektet Den norske kirke (kort muntlig
orientering)





Avtale om samordning av HMS-arbeid mellom Nidaros bispedømmeråd og SørInnherad kirkelige fellesråd (se vedlagte underskrevne avtale)
Informasjon om gjennomført felles AKAN-dag for Sør-Innherad kirkelige fellesråd og
prosti 14. november
Nytt om stillinger

