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Moskenes kommune
Rådhuset, Reineveien 67
8390 REINE
Mail: ostmottaka)moskenes.kommune,no

BUDSJETTFORSLAG 2021  --  MOSKENES KIRKELIG FELLESRÅD

I Moskenes kirkelige fellesråds har i FR-sak 31/20 den 14.10.19 behandlet budsjett for 2021:

1. Moskenes kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr
1.392.500 for å opprettholde dagens minimumsdrift. I tillegg til dette tilskuddet
kommer kommunal tjenesteyting.

2. Moskenes kirkelige fellesråd minner om at kommunen fremdeles ikke oppfyller
alle deler av tjenesteytingsavtalen, og ber om at det snarlig følges opp.

Budsjettet danner grunnlag for hvilke tjenester vi ønsker å tilby våre innbyggere i 2021

Vårt behov for bevilgning bygger på at vi skal kunne drifte og vedlikeholde 2 kirker og 5
gravplasser og lønne nødvendige, lovbestemte stillinger i fellesrådet.
Denne utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknet kan holdes de gudstjenester
biskopen forordner (24), at nødvendig kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de
kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig
administrativ hjelp.

Moskenes kommune har pr. 30.06.20(SSB) 1.011 innbyggere, av disse er 731 medlemmer i
Den norske kirke. Av de resterende er mange medlemmer av andre kristne trossamfunn, som
også benytter seg av våre tjenester uten å være medlem, hvilket altså betyr at det
overveldende flertallet av innbyggerne i kommunen har et aktivt forhold til kirka.
I tillegg har vi forvaltningsansvaret for all gravlegging i kommunen, uansett livs- og
trossamfunn.

I  forslaget for budsjett for 2021 er det lagt inn lønnsvekst pa 2,0  %  og
pensjonskostnader på 12%:

Lønnsutgifter m/sosialekostnader:
Tilskudd til diakonstilling
Kjøp av varer og tjenester:
Ref.Flakstad kirkelige fellesråd
Tilskudd/gaver/mva ( offer og mva

Utgifter:
kr. 1.042.000

kr. 477.000
kr. 0
kr. 140.000

Inntekter:

kr. 0
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Brukerbetaling, festeavgifter:
Ref.overføringer/mva
Andre tilskudd/offer/gaver

kr. 108.500
kr 105.000
kr. 53.000

Oppsettet viser at Moskenes kirkelige fellesråd har behov for kr.1.392.500 for å få nok midler
for autbetale lønn for aopprettholde en minimumsbemanning, samt betale driftsutgifter som
forsikring, strøm og avgifter.

Moskenes kirkelige fellesråd har 2,55 stillingshjemler, fordelt på 5 ansatte som skal ivareta
tjenestene ovenfor våre innbyggere i Moskenes kommune.Pr.dd er det kun ansatt i 1,4 stilling
og fordelt på 4 ansatte.

Kirkeverge: 50%, men bør økes til 80%. lovpålagt stilling, administrativ leder (som rådmann i
kommune) med overordnet ansvar for fellesrådets økonomi, personal og forvaltning av bygg
og anlegg som kirker og kirkegårder, drift av kontor og planarbeid.
Stillingen er redusert fra 75% til 50% i 2010 da det ble felles kirkeverge for Moskenes og
Flakstad i 100% stilling. Kirkevergeoppgaver ble overført til stilling som menighetssekretær,
bl. a ajuor føring av gravferdssystemet. Denne oppgaven er fortsatt ikke fullført. Fra O1.07 .19
er samarbeidet om sekretærstillingen opphørt, og oppgavene utføres av kirkeverge.
En forutsetning for reduksjonen av stillingen som kirkeverge var at det skulle være en felles
kirkeverge for Moskenes og Flakstad, noe som ikke lenger er en realitet.

Stillingen bør økes igjen til minimum 80% stillingen for at det skal være tid og rom for å få
utført alle oppgaver som ligger til stillingen. Ser en til andre sammenlignbare follesråd er
stillingen som kirkeverge på 70 --80%. Vikar ved kirketjeners fravær/ferie kan legges inn i
stillingen dersom stillingen økes.

Organist/kantor: 40%, lovpålagt stilling med ansvar for kirkemusikk i gudstjenester og andre
kirkelige handlinger i soknet, andakter og musikkstunder på sykehjem og sommerkonserter.
Siden vi ikke har korvirksomhet er stillingen redusert fra 50%.

Kirketjener: 20% lovpålagt stilling som skal tilrettelegge og bistå under gudstjenester og
kirkelige handlinger, brannvaktsoppgaver og renhold. Stillingen ble redusert fra 30 %. Det har
ikke fungert å ha vedlikehold som en del av oppgavene.

Kirke @rdsarbeider: 30% lovpalagt. Drift og vedlikehold av gravplasser, deltakelse ved
begravelser og urnenedsettelser. Stillingen er redusert fra 50%, for i høst og vinterhalvåret er
det lite behov for vedlikeholdsoppgaver. Det leies inn til sesongarbeid i perioden juni-
august.

Diakon: Vi har 50% stilling, ikke lovpålagt stilling, der bispedømmet dekker 50% av
lønnskostnadene.
Stillingen blir ikke besatt i perioden fram til medio 2022, og lønnsmidler fra bispedømme er
lånt ut til annen menighet i Lofoten for samme periode.

På Reine kirkegård bør det settes opp gjerde og port, noe som ikke ble gjort i forbindelse med
utvidelse av gravplassen. I følge lovverket skal gravplasser være inngjerdet og ha lukkehare
porter, jfr. § 7 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.
I forslag til budsjett er det lagt inn et beløp til gjerde kirkegård og ny gressklipper (traktor),
totalt kr 45.000.
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I tillegg bør det vurderes gjerde på Moskenes nedre kirkegård.

Vi leier gravertjenester til graving og igjen legging av kistegraver. Disse kostnadene er blitt
doblet det siste årene, siden firma som utfører tjenesten krever en fast godtgjørelse for
arbeidet. Det betyr at kostanden har gått opp fra time pris til fast pris pr. grav, noe som betyr
at fra å betale mellom kr 3.000 til 7.000, avhengig av værforholdene er utgiften blitt fastpris
på kr 9 .400 pr. grav, inkl mva.

Vi har mellom 10 og 20 begravelser i året, og tjenesten gjelder samtlige innbyggere i
kommunen, uavhengig av livs- og trussamfunn de hører til.

I 2014 ble det gjennomført dugnad på Moskenes kirke, der det ble skiftet bordkledning på en
vegg og kirka ble malt. I tillegg har blikkenslager laget nye mønekammer til taket. Det må
legges nye takrenner. Skifertaket bør tas ned og rengjøres, det er lekkasje over våpenhuset.
Et arbeid som bør vurderes gjennomført i løpet av de neste årene.
Vi har fått utarbeidet et tilstandsrapport for kirka, og den stadfester at vi har omfattende
renoveringsoppgaver foran oss.

Moskenes kirke har 200 år jubileum i 2021.

I tillegg til kommunalt tilskudd, yter kommunen tjenester gjennom tjenesteytingsavtalen, som
dekker kontorlokaler, økonomi/regnskapsføring og lønnskjøring og lignende. Denne avtalen
tilsvarer kr. 108.000, ikke regulert beløp siden 2002.

Bevilgningen fra Moskenes kommune i perioden 2004-2020:

2004: kr 0,9mill
2005: kr l,0mill
2006: kr l,0mill
2007: kr 1,0mill
2008: kr 1,1 mill

2009: kr 1,195 mill
2010: kr 1,lmill
2011 : kr 1,2mill
2012: kr 1,1 mill
2013: kr l,0mill

2014: kr l,0mill
2015: kr l,03mill
2016 kr 1.060,9mill
2017: kr 1.092.8
2018: 1.127,8 mill

2019: krl.157,8mill
2020: kr 1.042.534

Det er ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, for samme periode er lønningene økt med opp
til 40 % inkl sosiale kostnader. (Tilskudd redusert med 8,4% 2011 til 2012 og 10% reduksjon
fra 2012 til 2013. Fra 2019 til 2020 er tilskuddet redusert med 9,94%.

Kommunens økonomiske ansvar for den lokale kirken, er nedfelt i kirkelovens§ 15, og
kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, lønn til nødvendige
stillinger og administrasjons- og driftsutgifter for menighetsråd med fellesfunksjon.
Kirkemusikk, diakoni og barne- og ungdomsarbeid.

Med bakgrunn i disse forhold viser Moskenes kirkelig fellesråd til vedtak i FR-sak 31/20
at det er behov for kr. 1.392.500 i kommunalt tilskudd for 2021 for opprettholde en
minimumsdrift uten de store aktivitetene.

e, den 21.10.20
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kirkeverge
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VEDLEGG:

1. Oversikt driftsbudsjett 2021 -- Moskenes kirkelige fellesråd
2. Moskenes kirkelige fellesråds Handlings- og økonomiplan 2021-24, FR-sak 32/20
3. Kommunalt ansvar etter kirkelovens bestemmelser, ny og gammel lov
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FR-sak 31/20. BUDSJETT MOSKENES KIRKELIGE FELLESRÅD 2021

DRIFTSBUDSJETT:

Utgifter: inntekter:

010-099: Lønn og sosiale utgifter
Adm. Kr 488.000
Kirke Kr 364.000
Kirkeg Kr 190.000
Anne k Kr 0

100-299: Kjøp av varer og tjenester
Adm. Kr 47.500
Kirke Kr 213.000
Kirkeg Kr 205.000
Anne k Kr I 1.500

300-389: Refusjoner/overføringer
Adm. KrO
Kirke Kr  0
Kirkeg Kr  0
Anne  k  Kr  0

390: Kal.utg.ved komm.tj.yting
Adm. Kr 108.000

400-479: Tilskudd og gaver
Adm. Kr 9.000 mva
Kirke Kr 45.000 -mva
Kirkeg. Kr 50.000 -- mva
Anne k. Kr 36.000 -mva og overføringer av offer

600-659: Brukerbet. Salg, avgift, leieinnt.
Adm Kr0
Kirke Kr 11,000
Kirkeg Kr 96.000
Anne k Kr 1.500

660-679: salg av driftsmid/fast eiendom

700- 789: Refusjoner/overføringer
Adm. Kr 9.000 - mva
Kirke Kr 45.000 - mva
Kirkeg Kr 50.000 - mva
Annen k Kr 1.000- mva

790: Kal.inntekt, komm.tj.yting
Adm. Kr 108.000

800-829: Statlige tilskudd
Adm. Kr  0
Kirke Kr 0
Kirkeg. Kr 0
Anne k Kr 0

830-839: Rammeoverf./tilsk. Egen kom.
Adm. Kr 535.500
Kirke  Kr  558.000
Kirkeg.  Kr  299.000
Anne k, Kr 0

840-859: Tilskudd fra fellesrad/menigh

860-879: Andre tilskudd, gaver, innsaml
Adm. Kr0
Kirke  Kr  8.000 - offer
Kirkeg Kr 0
Anne k Kr 45.000 - offer

Sum driftsutg. Kr 1. 767.000 Sum driftsinntekt. Kr I. 767.000

Bruttodriftsresultat: 0



I hht Kirkelovens § 15 har kommunen følgende økonomiske ansvar:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser.

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av
kirkelig fellesråd,

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplering,

f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til
formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift  om  kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b)
De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse
behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet

N lov om tros- o livss nssamfunn trer i kraft fra 01.01 .21:

§14.Finansiering av Den norske kirke

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan
også gi tilskudd til andre kirkelige formål.
Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og
drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan
benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har
tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener,
klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens
tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig
undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.
Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for agi tilskudd etter andre ledd.
Kommunen kan ta opp lån for afinansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige
driftsmidler.
Bestemmelsene i96 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.
Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til
soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.
Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter
konkursloven.
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