Møtebok
Sør-Innherad kirkelige fellesråd
tirsdag 28. oktober 2014 kl. 14.00 på Levanger rådhus,
Kommunestyresalen
Tilstede: Prost Nils Åge Aune, Trude Holm (Verdal kommune), Audny Merethe Mehammer (Frosta
MR), Magne Nydal (Alstadhaug MR), Gunnar Gustad (Vinne SR), Jon Olav Skrove (Vuku SR), Hallgeir
Nyborg (Åsen MR), Svein Arne Flyum (Stiklestad SR), Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR), Knut Jostein
Brenne (Ekne MR), Johan Petter Skogseth (Frosta kommune), Hans Heieraas (Levanger kommune),
Jann Karlsen (fung kirkeverge).
Meldt forfall: Gudrun Tronsmo Olsen (Vera MR), ingen vara tilgjengelig.
Revisor Marit Berg Ness møter under behandling av revisjonsberetningene.
Fra administrasjonen: Økonomiansvarlig Marianne Vang, sekretær Solgunn Øyen

NB: Pga. stort forfall i AU var ikke møtet vedtaksdyktig, innstillingen legges derfor fram uten
vedtak.
Orienteringer:
* Status for arbeidet med ny soknestruktur.
- Åsen/Frosta arrangerer menighetsmøte førstkommende søndag, og legger frem innstilling
om felles menighetsråd pr 01.01.16
- Verdal: Ikke endelig avgjort enda, men positiv til endringer i struktur.
- Levanger: Ikke endelig avgjort, negativ holdning til endringer i struktur.
*Utlysning av stilling som diakon i SIKF med arbeid i område Levanger.
- omorganisering av diakonmidler åpner for denne stillingen.
- Godkjent av Bispedømmerådet.
* Stillingen som organist i Ytterøy og Okkenhaug.
- 3 søkere har meldt seg.
- 1 søker har trukket søknaden.
- Intervju og prøvespilling fredag 01.11.14
* Kirkeverge Gunnar Winther tiltrer 1. desember 2014
Saksliste:
SIKF-sak 25/2014 – Referat fra AU Sør-Innherad kirkelige fellesråd – 24. 09.2014
Jf. vedlagte kopi av referat.
Vedtak:
Godkjent
SIKF-sak SIKF 26/2014 – Revisjonsberetning 2013 SIKF
Revisjonsberetningen for 2013 foreligger nå fra revisjonen. Beretningen har merknader og
nummerert brev. Det som kommer fram i merknad og brev er i stor grad tatt til etterretning.
Administrasjonen har som målsetting at dette vil være rettet på i innen vi avgir regnskap for 2014.
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Revisjonsrapporten følger vedlagt.
Revisor Marit Berg Ness gjennomgår revisjonens viktigste punkter.
Forslag til vedtak: SIKF tar følgende framlegg fra revisor til etterretning:
Frosta menighetsråd,
 Brev nr. 13/13
 Revisorsberetning
Levanger kirkelige fellesråd
 Revisjonsnotat
 Brev nr. 14/13
 Revisjonsnotat
Verdal kirkelige fellesråd
 Revisjonsnotat 2013
 Brev nr. 15/13
 Revisorsberetning.
Vedlegg: Revisorrapportene
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
SIKF - sak 27/2014 – Regnskap 3. kvartal 2014
Regnskapsrapport 3.kvartal viser en god utvikling. De fleste postene ligger godt innenfor budsjett.
Festeavgiftene
Konsulenttjenester blir en god del dyrere enn forventet. Avtalen som ble inngått med Falstad
Regnskap var for Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Det ble mye mer opprydding for å få etablert en
felles balanse i fra tre til ett råd. Vi kjøpte også inn ekstra tjenester fra Falstad for å avhjelp
situasjonen med sykemelding i vår egen stab.
Økonomiansvarlig Marianne Vang gjennomgår regnskapstallene for 3. kvartal 2014.
- Budsjettet er endret siden forrige saksbehandling for å følge de retningslinjer revisor har
påpekt
- Sum driftsinntekter: 79% av totalt budsjettert beløp i 2014
- Sum driftsutgifter: 66% av totalt budsjettert beløp i 2014
- overskudd stipulert pr 300914: vel 2,5 mill.
- i samsvar med regnskapsbyrået er purrerutiner nå endret.
- pr 300914 står ca 1 mill i reskontro kundefordringer.
Forslag til vedtak: SIKF tar framlagt regnskap for 3. kvartal til etterretning.
Vedlegg: Regnskap 3. kvartal
Vedtak:
enstemmig

SIKF-sak 28/2014 – Revidert budsjett 2014
Med bakgrunn i regnskap pr. 3. kvartal, erfaringstall og forventet utvikling legges det fram et revidert
budsjett. Budsjettet er nå satt opp utfra de merknader som revisor hadde i sin beretning for 2013.
Vedlegg: Revidert budsjett 2014 (excel ark, samme som regnskap)
Forslag til vedtak: SIKF vedtar framlagt forslag til revidert budsjett 2014.
Vedtak:
Enstemmig

SIKF-sak 29/2014 – Vedtekter for gravplassene i Sør-Innherad Prosti.
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Planen har tidligere vært behandlet av Fellesrådet, men endelig vedtak skulle fattes når Ekne
menighetsråd hadde ferdigbehandlet situasjonen for Gevik Kirkegård.
Ekne Menighetsråd har fattet følgende vedtak: (Vedtaket fra menighetsrådet er i fet skrift)
2 Fredningstid, festetid og gjenbruk
2.3 “Ved Gevik kirkegård er det tillatelse kun til å nedsette urner. Dette begrunnet med vanskelige
arbeidsforhold for gravemaskiner, manuelt gravearbeid, kort avstand mellom eksisterende
kistegraver og grunnforholdene; som består av rød jord og mye stein. Som en overgangsordning vil
personer som allerede har ektefelle gravlagt på Gevik fortsatt kunne benytte kistegrav på
Gevik dersom det er ønske om det. På grunn av svært begrenset gravplass på Gevik er det en
restriktiv praksis med å benytte dette gravstedet også for urnegraver, og gravstedet skal
primært benyttes av folk som er bosatt fra Falstadkorsen på Ekne og utover til Sjøgrenda og
Bergbygda. Øvrige personer som mener å ha en spesiell tilknytning til Gevik kirkegård, kan søke
gravferdsmyndigheten om urnenedsettelse der. Alle kistegraver på Ekne legges til Ekne kirkegård.”
Det har også den siste tiden kommet fram et behov for å ta inn i vedtektene tidspunkt for nå i løpet
av en dag gravlegging kan foretas.
Forslag til vedtak:
 Forslaget fra Ekne menighetsråd tas inn som punkt 2.3 i vedtektene.
 Tillegg til punkt 1.5 Gravlegging skal skje innenfor arbeidstiden. Gravferdsmyndigheten kan i
svært spesielle tilfeller gi godkjenning på å fravike dette.
Vedtak: Enstemmig
SIKF – SAK 30/2014 – Lokalisering av kirkeadministrasjonen Sør Innherad kirkelige
Fellesråd.
Det har en tid vært diskutert muligheter for å flytte kirkeadministrasjonen fra Rådhuset i Levanger.
Bakgrunnen for dette var mulighetene for at gjenytelsesavtalen med kommunen på denne måten
kunne omgjøres i kapitalmidler.
Signaler fra kommunen, nå og også tidligere, er at det ligger ikke en automatikk i dette.
Tanken var at vi på denne måten kunne hente ut friskemidler i en lavere husleie andre steder.
Vi har mottatt flere henvendelser i forhold til ledige lokaler. SIKF ble på sitt siste møte orientert om
dette. Det ble det sagt at vi konsentrerer oss om 3 alternativ.
Kriterier:
Dagens HMS krav i forhold til kontorlokaler må være oppfylt.
Arealbehov
Prestene har gjennom sine arbeidsavtaler krav på egne rom på minimum 10 kvm.
Rommet skal være lydisolert og det stilles krav i forhold til kontorservice og kontortekniske
hjelpemidler.
Viser for øvrig til http://www.kirken.no/nidaros/Doc/Ressurser/HMS/Kap 3.8.pdf Her er prestenes
kontorforhold nærmere beskrevet.
Det samlede areal vil avhenge av antallet tilsatte. Det må være rom til kontorbruk, møtebruk, lager,
maskinrom, ekspedisjon, venterom og
toalett.
Ansatte som jevnlig har flere besøkende på kontoret bør ha større areal til disposisjon og må ha plass
for sittegruppe med bord i tillegg til skrivebord.
Kontoret må ha brannsikkert arkiv av tilstrekkelig størrelse.
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Av hensyn til arbeidsmiljøet bør kopimaskin, telefax o.a. plasseres i eget rom. Det må være tilgang til
spiserom.
Dagens areal, arealbehov og beskrivelse.
Arealbehov og beskrivelse
Dagens kart
ca.kvm
Fellesrådets administrasjon
Kirkevergen
Ekspedisjon
Drifsleder
Administrasjonsleder
Gravferdskoordinator
Økonomikonsulent
Kontorsekretær/Arkivar
Prosten
Prostens sekretær/kirkebokfører
Kopirom/Lager
Møterom/spiserom
Servicerom/toalett/dusj/renhold
SUM
Tjenestested Levanger
Soknepresten i Levanger
Soknepresten i Alstadhaug/ Ekne
Soknepresten i Markabygda
Soknepresten Okkenhaug/Ytterøy
Diakon 2 pers
Trosopplæringa 2 personer
Kantorer 2 personer
Møterom/spiserom
Kopirom/Lager
Korridor
Andel fellesareal
SUM
Tjenestested Verdal
Soknepresten i Stiklestad og Vera
Soknepresten i Vinne og Vuku
Ekspedisjon
Kateket
Trosopplæring
Kantor 2 pers
Diakon 2 pers
Prosten
Prostiprest
Kirketjener/graver

Kontor antall
Nye Total
behov behov Dagens
Nye behov
kvm
Behov

21,1
18,6
12,6
13,8
8,3
13,5
12
20,1
22,1

12
10

130,1

34

12,4
12,2
8
16,9
7,9
13,6
10,1
34,9
61,1
284,8
461,9
13
13
10
9
10
Dagens ulovlig
10+10
10
12
8

10
10
10

30

20

20
10
10
10
10
10
10
20
10
30
20
20
180

1
1
1
1
1
1
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9

12
12
12
12
20
20
24
30

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2

142
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10

10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

1
1
1
1
1
1
2
0
1
1

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Møterom/spiserom
Spiserom
Servicerom
Kopi/Lager
Arkiv
Ganger/Korridorer
SUM
Tjenestested Frosta
Soknepresten i Åsen og Frosta
Diakon
Trosopplæring/ekspedisjon
SUM
Andre tjenestesteder
Åsen
Kirketjener/graver
Ledig kontor
Stiklestad kirkegård
Kirketjener/graver
Herrestua Alstadhaug
Kirketjener/graver
Levanger kirkegård
Kirketjener/graver

15
20
6

15

Loft
Loft
126

0

20

145

10

13

0

10
10
10
30

1
1
1
3

1
1
1
3

Vurdering pr. 20 10 14
Kommunene og kirka står både hver for seg og sammen foran store endringer de neste årene.
 Kommunesammenslåing
 En arbeidsgiverlinje i kirka
 Mulig overføring av oppgaver fra kirka til kommunene
Dette er prosesser som vil få stor betydning i forhold til kontorbehov og en framtidig lokalisering.
Verdal kommune har også signalisert store planer i forhold til å etablere et større kirkesenter på
Stiklestad prestegård.
De lokalene som har vært aktuelle til vurdering er:
Kontorene ved Verdalsøra kapell
Kontorene Levanger Rådhus (dagens lokalisering)
Bamberg Arbeidskirke.
Vurdering:
Kontorene Verdalsøra kapell har pr. i dag ikke en god nok standard ut fra dagens krav til
kontorløsninger. Det er heller ikke tilstrekkelig kvm. i dagens bygningsmasse for dagens
kirkeadministrasjon. Det vil derfor være nødvendig med en større utbygging og det vurderes som lite
hensiktsmessig innenfor dagens arealmuligheter. En må også vurdere om en skal investere i en større
utbygging Verdalsøra kapell sett opp i mot et framtidig kirkesenter på Stiklestad. Om
kirkeadministrasjonen flyttes til Verdal vil det fremdeles være behov for kontorlokaler på Levanger
for de som har sin tjeneste der.
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Ekspedisjonen ved Kirkekontoret i Verdal ble avviklet da de daglige lederne i prostiet ble sagt opp
sommeren 2013. Nå har vi omorganisert dette, slik at kirkekontoret Verdal er betjent en dag i uken.
For øvrig har de som er har sin tjenesten i Verdal sine kontorer her.
Levanger Rådhus dette er lokaler som fungerer godt for ansatte og publikum.
Bamberg arbeidskirke her vil det bli startet en ombygging i forhold til egne behov som kirkestyret på
Bamberg har. Dette vil kunne bli lokaler som kan fungere tilfredsstillende etter de behov som kirka
har.
Konklusjon:
På bakgrunn av de store prosesser som skal skje framover i kommuner og kirke vurdere vi det dit hen
at pr. dato vil vi tilrå at kirkeadministrasjonen lokalisere til Levanger Rådhus.
Det bør samtidig gå en henvendelse til Verdal kommune angående renovering av kontorlokalene ved
Verdalsøra kapell. Kapellet er et av de få kirkebygg i landet som er kommunalt eid.
En må også kalkulere inn en del utgifter i selve flyttingen.
Forslag til vedtak:
* SIKF viderefører leieavtalen med A/S Rådhuset i 3 år og at det opptas forhandlinger i forhold til nye
leieavtale.

Alternativt forslag i møtet:

Forslag 1:
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Forslag 2: SIKF viderefører leieavtalen med A/S Rådhuset i 2 år og at det opptas forhandlinger i
forhold til nye leieavtale. (sign. Johan Petter Skogseth)

Fra samtalen i AU:
Avklar med Levanger kommune om kapitalflyten, i forhold til tjenesteytingsavtalen, om vi flytter.
Framtidig lokalisering videreføres som intensjonsvedtak i SIKF.
Avstemming:
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*
*

Forslag 1 fra Trude Holm:
Forslag 2 fra Johan Petter Skogseth:

falt med 3 mot 8 stemmer
vedtatt med 8 mot 3 stemmer

Vedtak:
SIKF viderefører leieavtalen med A/S Rådhuset i 2 år og at det opptas forhandlinger i
forhold til nye leieavtale.

Magne Nydal (sign.)
Leder

Jann Karlsen (sign.)
Fung. Kirkeverge
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