
Kommentarer til Storfjord felles/menighetsråds driftsbudsjett 2020 

 

 

Budsjettkommentar 

Budsjett for 2020 er i hovedsak et budsjett som består av faste utgifter til driften. Økningen i 
budsjettet er i hovedsak innen lønns- og pensjonsutgifter, dette på grunn av økning av 
kirkevergestilling og graverstilling. Kirkevergestilling blir økt fra 70 til 80% fra 15. oktober 
2019, og er tenkt økt til 100 % i 2020. Stillingen ble tatt ned til 70% i 2014 ved tilsetting av 
ny kirkeverge. Det viste seg at man i lange perioder måtte bruke av trosopplæringsstilling på 
20% for å utføre oppgaver som kirkeverge. Trosopplæringsstilling dekkes av øremerkede 
midler fra staten, og skal ikke benyttes i kirkevergestillingen. Vi har i årene som har gått hatt 
et stort arbeidspress på kirkevergen, og dette kan ikke fortsette.  

Kirkegården på Skibotn er under utvidelse, og dette vil medføre mer arbeid for 
kirkegårdsarbeider i forhold til vedlikehold og oppfølging. Det vil av den grunn være 
nødvendig å øke graverstillingen fra 50 til 70%.  

Det er nå tilsatt ny kirkeverge fra og med 15. oktober 2019. Ny kirkeverge må gjennomgå 
flere lovpålagte kurs som HMS-opplæring og brannvernkurs, samt nødvendige 
opplæringskurs tilknyttet stillingen.  

Det behøves nødvendig oppgradering av dataprogram og systemer, da nåværende EDB-
opplegg for kirkekontoret anses som svært usikkert. Alt av data lagres i dag på lokal laptop, 
og dersom denne bryter sammen vil mye data gå tapt. Det er kun regnskapsprogram det nå 
blir tatt bacup av. Datasystemet er lagt opp som et type privat abonnement, der en tidligere 
kirkeverge står som juridisk eier.  

Det er ønskelig å få kirkekontoret over på kirkelig server (Kirkedata). Dette medfører en årlig 
kostnad på ca. kr 30.000,-. 

Storfjord sokn er fortsatt det eneste sokn i sitt prosti som sliter med dårlig og usikker 
dataløsning.  

 

Kommunale overføringer 

Budsjettet for 2020 viser en overføring fra kommunen på kr.2.377.000,-. Overføringer i år 
2019 var på kr 2.145.000,-.  

Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms, har Storfjord en av de laveste bevilgning 
til drift av kirke og gravferd. Storfjord fellesråd har gjennom mange år ligget langt under 
gjennomsnittet for de øvrige i Nord-Troms. 

 

 

 



Generelle kommentarer 

Storfjord fellesråd drifter pr. i dag kirke og kirkegårder med 2,8 årsverk, (fra 15.10.2019- 2,9 
årsverk) der 0,4 årsverk lønnes av midler fra Bispedømmerådet. De ansatte er fleksible og 
strekker seg langt for å kunne drifte forsvarlig. Nå når kommunen er ute av Robek, så er det 
naturlig at kirken også får økte overføringer.  

 

Vi minner om kommunens økonomiske ansvar, jf. Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) 
§15: 

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker 
- Utgifter til drift av gravplasser 
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til 

daglig leder av kirkelig fellesråd.  
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold 
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring 
- Utgifter til kontorhold for prester 
- Utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i 

soknene 
 

Med en overføring i 2020 på kr. 2.377.000,- fra kommunen vil Storfjord fellesråd kunne drifte 
kirke og kirkegårder i Storfjord på en forsvarlig måte, og til det beste for kommunens 
innbyggere. 

 

Storfjord fellesråd, 03.10.2019 

 

Britt-Elin Sommerseth 

leder 


