
Møte mellom Moskenes Kirkelige Fellesråd og Moskenes kommune 

 

Møte fant sted på rådhuset på Reine 22. oktober 2021.  

 

Fra Moskenes Kirkelige Fellesråd deltok følgende:  

Leder Kjellaug Flakstad Bunes, sogneprest Jorunn Tetlie og Kirkeverge Anne-Britt Hagen Lunde.  

Fra Moskenes kommune deltok følgende: 

Ordfører Lillian Rasmussen, kommunedirektør Steinar Sæterdal og økonomisjef Lena-Britt Johansen 

Som referent ble valgt kommunedirektør Steinar Sæterdal 

 

Tema for møtet var håndtering av lån til Moskenes kirke, budsjettet for 2022 samt andre forhold som 

gikk på forholdet mellom kirke og kommune.  

Moskenes kirkelige fellesråd gav uttrykk for at de var i et økonomisk uføre på grunn av begrensede 

bevilgninger fra Moskenes kommune. Situasjon er nærmere beskrevet i vedlegg ført i pennen av 

sogneprest Jorunn Tetlie. De mente at Moskenes kommune var forpliktet i henhold til lovverket, til å 

bidra økonomisk i større grad enn de gjorde. Blant annet mente de at lånet som ble tatt opp for å 

renovere Moskenes kirke ifølge lovverket måtte dekkes av kommunen og ikke belastes kirkelig 

fellesråd sitt budsjett. Av denne årsak ble det opplyst at betjeningen av lånet på 1 mill kr, ikke er tatt 

inn i kirkelig fellesråd forslag til budsjett. 

Moskenes kommune påpekte at kommunen er på ROBEK og at kommunen av den grunn ikke klarer å 

å oppfylle lovverket fullt ut, et forhold som også er påpekt i kommunestyrets budsjettvedtak de 

senere år.  Ut fra dette mente kommunen at Kirken i likhet med øvrige områder i kommunen, måtte 

tilpasse seg den økonomiske virkelighet som kommunen er i. Det ble her pekt på at kirkevergens 

stillingsandel var økt og at en burde se på samarbeidsløsninger med andre kommuner for å få ned 

kostnadsnivået.  

 

Når det gjaldt låneopptaket for renovering av Moskenes kirke var forutsetningen i kommunestyrets 

vedtak at Moskenes kirkelig fellesråd håndterte merkostnadene ved låneopptaket. Dersom dette ikke 

hadde vært tilfelle ville ikke kommunedirektøren innstilt på at lån ble tatt opp, dels på grunn av 

kommunens økonomiske situasjon og dels med bakgrunn at det ikke var dokumentert at situasjonen 

var kritisk.  

Fra kirkelig fellesråd ble det opplyst at organisering herunder størrelsen på kirkevergens stilling, 

skulle ses nærmere på. Likeså var det aktuelt å vurdere å overføre gravferdstjenesten til kommunen. 

Fra kommunen sin ble side poengtert at dersom det var ønskelig at kommunen overtok 

gravferdstjenesten, måtte det komme en formell henvendelse fra kirken om saken.  

 

Det var enighet om at det skulle utformes en ny tjenesteytingsavtale. Kirkevergen har påtatt seg 

oppgaven med å lage et utkast.  

 

 

 



Etter avtale vedlegges Sogneprest Jorunn Tetlie sitt innspill referatet.  Hennes kommentar til 

referatet er tatt med nedenfor. 

 

 

Moskenes kommune       Moskenes kirkelige Fellesråd 

Lillian Rasmussen       Kjellaug Flakstad Bunes 

 

Kommentar til referatet fra Sogneprest Jorunn Tetlie 

 

«Takk for referatet. Jeg synes det er helt greit, bortsett fra setningen om at det ikke var dokumentert 

at situasjonen for kirka var kritisk. Det var nylig utarbeidet en tilstandsrapport på kirka som viste at 

situasjonen i alle fall var meget alvorlig. Jeg mener at den setningen bør strykes. Jeg ville også gjerne 

hatt med bakgrunnen for søknad til kommunen om midler til renovering nå. Riksantikvaren lyste ut 

finansiell støtte til klimaskallsikring av kirker bygget før 1850 på inntil 900.000. Disse midlene burde 

vi ikke la gå fra oss. De ville gi oss et handlingsrom som vi ikke ville få igjen med det første. Søknad 

ble sendt, og vi vikk full pott. Det viser at riksantikvaren så på situasjonen for kirka som alvorlig.» 

 


