Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)
Tid: Torsdag 31. januar 2019 klokka 15:15
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset, Levanger

Saksliste:
SIKF 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
SIKF 2/19 Godkjenning av møtebok
SIKF 3/19 Valg leder og nestleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd samt valg av AU-SIKF for
2019
SIKF 4/19 Budsjett 2019 med detaljering
Orienteringssaker
- Rapport fravær 4. kvartal og hele 2018
- Status Stiklestad prestegård
- Status for innføring av Labora TID (elektronisk planleggings- og tidsregistreringssystem)
- Stillinger
- Manglende tilgang til medlemsregister ved gjennomføring av valg
Levanger: Kolbjørn Lie
Stiklestad: Grethe Norum Fornes
Okkenhaug: Ingeborg Buran Okkenhaug.
Frosta: Rune Haug
Vuku: Trygve Hofstad
Markabygda: Geir Augdal
Åsen: Aase Vedul-Moen
Vinne: Ole Morten Reitan-Risan
Prost: Gustav Danielsen
Møteleder: Rune Haug
Forfall:
Ytterøy: Trude Marian Nøst
Vera: Rune T. Olsen
Alstadhaug: Lasse Sandø
Ekne: Jo Vegar Dahlen
Kommunal representant Verdal
Kommunal representant Frosta
Kommunal representant Levanger

SIKF 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak SIKF: Godkjent

SIKF 2/19 Godkjenning av møtebok
Vedtak SIKF: Møtebok fra 13.12.2018 godkjent

SIKF 3/19 Valg leder og nestleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd samt valg av AU-SIKF for
2019
Saksutredning
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.
I tillegg skal også øvrige medlem(mer) i AU-SIKF velges årlig, med unntak av prosten som har fast
plass i AU-SIKF.
Valgkomité for 2015 – 2019 er;
Grethe Norum Fornes
Jo Vegar Dahlen
Rune Haug

Behandling i møtet:
Valgkomiteen sitt forslag ble lagt fram i møtet.

Vedtak SIKF:
Lasse Sandø, Alstadhaug menighetsråd, er enstemmig gjenvalgt som leder i Sør-Innherad
kirkelige fellesråd (SIKF). Leder også AU-SIKF

Grethe Norum Fornes, Stiklestad sokneråd, er enstemmig valgt som ny nestleder i SIKF.
Nestleder også i AU-SIKF
Rune Haug, Frosta menighetsråd, er enstemmig valgt som medlem av AU-SIKF
I tillegg er også prosten fast medlem av AU-SIKF
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SIKF 4/19 Budsjett 2019 med detaljering
Vedlegg:
- Forslag til driftsbudsjett 2019
- Forslag til investeringsbudsjett 2019
- Forslag til økonomiplan drift 2019 – 2022
- Forslag til økonomiplan investeringer 2019 – 2022
Kirkevergen vil i møtet redegjøre for budsjett 2019, økonomiplan og de sentrale forutsetningene for
budsjett og økonomiplan.
Saksutredning
Det vises til sak SIKF 13/18 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022 for oversendelse til
budsjettprosess i kommunene fra fellesrådets møte 21. juni 2018.
Det foreligger nå budsjettvedtak i Frosta, Levanger og Verdal kommuner.


Verdal kommune har vedtatt i tråd med vårt framlagte forslag til budsjett.



Frosta ligger litt under vårt framlagte driftsbudsjett (Frosta kommune bruker deflatoren for
kommunesektoren ved beregning av de årlige driftstilskuddene til Fellesrådet).



Levanger kommune har økt sin tildeling til drift med bare 1 % fra 2018 til 2019 med
begrunnelse i den krevende økonomiske situasjonen som kommunen er i.

For investeringer er tildelingene de vi spilte inn til de kommunale budsjettprosessene.
Kirkevergen legger med basis i det ovennevnte fram forslag til driftsbudsjett 2019,
investeringsbudsjett 2019, økonomiplan drift 2019 – 2022 og økonomiplan investeringer 2019 –
2022.
Budsjettet som skal vedtas er satt opp i tråd med de krav som vår revisor (Revisjon Midt-Norge)
stiller for sammenhengen mellom vedtatt budsjett og avlevert regnskap.
Budsjett med detaljering samt økonomiplaner var til behandling i Felles AMU 30.01.2019.
Kirkevergens innstilling:
Framlagt forslag til driftsbudsjett 2019, investeringsbudsjett 2019, økonomiplan drift 2019 – 2022 og
økonomiplan investeringer 2019 – 2022 vedtas som framlagt.
Vedtak SIKF:
Framlagt forslag til driftsbudsjett 2019, investeringsbudsjett 2019, økonomiplan drift 2019 – 2022 og
økonomiplan investeringer 2019 – 2022 vedtas som framlagt.
Sør-Innherad kirkelige fellesråd merker seg at Levanger kommune har redusert sitt driftstilskudd i
forhold til de andre kommunene og ber om at administrasjonen følger opp dette.
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Orienteringssaker
- Rapport fravær 4. kvartal og hele 2018
- Status Stiklestad prestegård
- Status for innføring av Labora TID (elektronisk planleggings- og tidsregistreringssystem)
- Nytt om stillinger
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