Møtereferat
Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Tidspunkt: tirsdag 30. september 2014 kl. 14.00
Sted: Levanger rådhus,
Kommunestyresalen
Tilstede:
Nils Åge Aune, prost
Olav Skogen, driftsleder
Jann Karlsen, fungerende kirkeverge
Hans Heieraas, Levanger kommune
Johan Petter Skogseth, Frosta kommune
Magne Nydal, Alstadhaug menighetsråd
Ola Hjelde, Frosta menighetsråd (vara)
Knut Jostein Brenne, Ekne menighetsråd
Audun Jermstad, Okkenhaug menighetsråd
Gunn Bodil Tvete, Ytterøy menighetsråd
Svein A. Flyum, Stiklestad sokneråd
Gudrun Tronsmo, Vera menighetsråd
Hallgeir Nyborg, Åsen menighetsråd
Jon Olav Skrove, Vuku sokneråd
Gunnar Gustad, Vinne sokneråd
Meldt forfall:
Audny Mehammer, Frosta (vara innkalt)
Tron Tronsen, Levanger (vara innkalt)
Trude Holm, Verdal kommune (ingen vara tilgjengelig)
ORIENTERING:
Nidaros biskop: Beramming av bispevisitas i Stiklestad sokn, Vera sokn, Vinne sokn og Vuku
sokn i Sør-Innherad prosti 30. sept. – 4. okt. 2015.
SAKSLISTE:
* Godkjenne innkalling/dagsorden:
- Sak 24/14 flyttes til slutt i møtet.
Vedtak: enstemmig.
SIKF 22/14 – Referat fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd – 26. 08.2014
- korrigert navneliste deltagere

SIKF 23/14 – Referat fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd AU – 24.08.2014
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* Siste AU var ikke vedtaksdyktige grunnet høyt antall forfall. Sakene ble derfor kun
drøftet, og oversendes FR for videre saksgang uten endringer eller merknader.
SIKF 25/2014 – Høring «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille»
AU-sak SIKF 23/2014 – Høring «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille».
Denne høringen er sendt ut fra Kulturdepartementet til høring bl.a. til fellesrådene,
menighetsrådene. Høringsfristen er satt til 1. november 2014. Høringsnotatet er gitt
ut i to versjoner, en fullstendig og et sammendrag.
Forslag til vedtak:
SIKF setter ned et utvalg som utarbeider en høring som legges fram for SIKF i oktober.
AU vil forslå at SIKF avgir en felleshøring på vegne SIKF og menighetsrådene. De MR
som ønsker det kan avgi egen høring.
Vedtak:

Følgende velges til utvalg: Prost, kirkeverge og nestleder i FR.
Jon Olav Skrove stiller som vara for nestleder.
* Enstemmig med forslag til utvalgsmedlemmer

SIKF 26/2014 – Budsjett for SIKF 2015
AU-sak SIKF 24/2014 – Budsjett for SIKF 2015
Budsjett for SIKF i 2015 inneholder tre deler:
•
Driftsbudsjett 2015
•
Investeringsbudsjett 2015
•
Økonomiplan 2015-2019
Budsjettforslaget ble presentert for AU, Fellesrådet, AMU og lederforum.
Administrasjonen har arbeidet videre med tallmaterialet og legger nå fram et
budsjettforslag i balanse.
Budsjettsforslag blir framlagt i møtet
Forslag til vedtak:
•
Driftsbudsjett 2015 anbefales vedtatt av SIKF.
•
Investeringsbudsjett 2015 anbefales vedtatt av SIKF.
•
Økonomiplan 2015-2019 anbefales vedtatt av SIKF.
Det er ønskelig å styrke MR-ene sine behov for hjelp til saksbehandling og sekretærfunksjon.
Økonomiske prinsipper:
Festeavgift.
Det budsjetteres med en inntekt ut i fra en fordeling over en periode på 10 år. Dette skal sikre
en jevn fordeling av inntektene uavhengig av årlig inntekt. Mindreforbruk/merforbruk
avsettes/belastes disposisjonsfond.
Velferdspenger:
Etter avtale med noen av avisene mottar Sør-Innherad kirkelige fellesråd godtgjøring for
skriving av gravferdsreferater. Dette har tidligere blitt satt på Velferdsfond til velferdstiltak
for ansatte.
Det er ikke anledning til å avsette slike midler i bundne fond.
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Midlene disponeres derfor slik:
25% av midlene avsettes som lønnsinntekt Administrasjon, øvrige forvaltes av
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til ulike velferdstiltak for ansatte.
Ved eventuelle driftsoverskudd i fellesrådet avsettes disse midlene på ubundet fond.
Dette gjøres gjeldende ved budsjettjusteringene for 2014 og innarbeides i nytt
økonomireglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
Forslag: Ny tekst Festeavgift: «Inntekter fra festeavgift kan variere fra år til år. Det bør
derfor utarbeides en oversikt over forventet festeavgift 10 år fremover. I år hvor inntekter er
høy, budsjetteres det med avsetning disponible fond.

Vedtak: Innstillingen vedtatt med ny tekst på punktet om festeavgift.
SIKF 24/2014 – Tilsetting av kirkeverge
AU-sak SIKF 22/2014 – Tilsetting av kirkeverge
Det meldte seg 6 søkere til stillingen Intervju-utvalget har gjennomført intervjuer
med 3 av søkerne. Utvalget innstilling er sendt ut tidligere til AU
Innstilling til vedtak:
AU behandlet saken i møte den 24.september og slutter seg enstemmig til
intervjuutvalgets innstilling:
1. Gunnar Winther tilsettes i stillingen som kirkeverge i Sør-Innherad kirkelige
fellesråd.
2. Jann Karlsen tilbys stillingen dersom Winther takker nei.
Vedtak:

Enstemmig.

Neste møte i SIKF: tirsdag 28. oktober 2014..
Magne Nydal (sign.)
Leder

Jann Karlsen (sign.)
Fung. Kirkeverge
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