Larvik kirkelige fellesråd
Møteinnkalling
Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel.
Kirkevergen sørger for innkalling av varamedlemmene.
Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 98 23 13 05 el.
sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no
Forfallsgrunn oppgis.
Møtested:

Romberggata 4,
møterom Brunlanes

Dato:

09. januar 2020

Tidsramme:

18.00 – 21.00

Saksliste nr.:

01/2020
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Larvik, 03.januar 2020
Geir Bårnes - Leder

Sigrid Kobro Stensrød - Kirkeverge

(Sign.)
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SAK NR: 01/2020 MØTEBOK, INNKALLING OG REFERATSAKER
INNSTILLING:
Møtebok fra møte nr. 07/19 godkjennes
Innkallingen til møte nr. 01/20 godkjennes.
Medlemmer som underskriver møtebok for møte nr. 01/20 tas i møtet.
FØLGENDE SAKER REFERERES:
❖ Nytt om personalet
❖ Møtebok fra KADU
❖ Betalingssatser 2020 vedtatt
❖ Nytt fra KA. Se www.ka.no
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 02/2020 OPPLÆRING FOR NYTT FELLESRÅD
SAKSBEHANDLER:
Sigrid Kobro Stensrød/kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Med nye menighetsråd og fellesråd for valgperioden 2019-2023 følger et behov for opplæring av
nye rådsmedlemmer. KA har utarbeidet en landsdekkende kursrunde for medlemmer av kirkelig
fellesråd. Disse kursene vil ha en særlig oppmerksomhet på oppgaver og ansvar for kirkelige
fellesråd. For fellesråd i Tunsberg bispedømme finner kurset i KAs regi sted 20.jan.2020. Her er
alle faste medlemmer av Larvik kirkelige fellesråd påmeldt.
Det erfares et behov for at det lokalt gis en grunnleggende innføring i kirkelig fellesråds
oppgaver og ansvar, som forberedelse til sentralt arrangert kurs. Dette vil kirkevergen bidra til
med utgangspunkt i materiell utarbeidet fra KA til bruk ved lokal opplæring. Kursmateriell deles
ut i møtet.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 03/2020 ENDELIG BUDSJETT 2020 – DRIFT OG INVESTERING
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Tor E. Bakken gjennomgår tallmaterialet.
Vedlagt følger forslag til budsjett 2020 – med funksjonsfordelt hovedoversikt for drifts- og
investeringsbudsjett 2020. Driftsbudsjettet er satt med tanke på en nøktern videreføring av 2019.
Investeringsbudsjettet er satt opp med tanke på realistisk fremdrift i fht. kommunens vedtatte
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rammer. Budsjettene er satt opp i balanse, det er ikke lagt opp til bruk av disposisjonsfond i
2020.
I tillegg følger drift og investeringsoversikt 2019, med status pr.03.01.20.
Driftsregnskapet ser ut til å gå mot et underskudd på ca. kr 400’. Dette skyldes i hovedsak et
mindre overforbruk på mange poster, se avviksanalysen for en nærmere forklaring.
Inndekningen av resultatet for 2019 vil medføre at disposisjonsfondet reduseres fra 2,3 mill. kr
til 1,9 mill kr, om ikke LKFR vedtar annen inndekning..
Det ser ut til at det i investeringsregnskapet overføres 5,3 mill. kr fra 2019 til 2020. Dette er i
hovedsak bundne midler herav 2,9 mill. kr til utvidelse av Kvelde kirkegård og 0,5 mill. kr til
ringeanlegg i Hem og Styrvoll kirke.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Forslag til budsjett for 2020 vedtas. Regnskap 2019 med prognose tas til orientering.
BEHANDLING

I

LKFR:

EVENTUELT
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