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Innledning
Rådmann i Sør-Varanger kommune (SVK) har i egen budsjettsak til kommunestyret innstilt på et
tilskudd til Sør-Varanger menighet (SVM) på 4 863 000 NOK. Dette er 502 507,- NOK lavere enn
budsjett vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd for 2012.
Sør- Varanger menighetsråd finner Rådmannens saksfremlegg mht. driftsbudsjett for Sør-Varanger
menighet som noe mangelfullt og til dels misvisende mht. utvikling av utgifter i SVM og overføringer
fra SVK til SVM de senere år.
I samråd med økonomisjef/rådmann i SVK er det enighet om at Sør-Varanger menighetsråds vedtak
mht. konsekvensene av rådmannens forslag og en nærmere redegjørelse for tilskudd fra SVK til SVM,
slik menighetsrådet mener er riktig fremstilt, skal følge rådmannens saksfremlegg til politisk
behandling i kommunestyret.
Sør-Varanger menighetsråd har ingen innsigelser på rådmannens saksfremstilling eller forslag til
vedtak mht. økonomiplan 2012-2015.

Kommunens forpliktelser i forhold til drift av Sør-Varanger menighet
Den norsk stat holder seg med en statskirkeordning som i korthet innebærer at de lokale
menighetene innen Den Norske Kirke (DNK) er selvstendige virksomheter, ledet av et menighetsråd
valgt av kirkens medlemmer i soknet . Kommunene har ansvar for sikre sine respektive menigheter
tilstrekkelig midler til drift i tråd med Kirkeloven og Gravferdsloven etter budsjettforslag fra
fellesrådet (= menighetsrådet i kommuner med kun ett sokn slik som i Sør-Varanger). Kommunene
mottar midler til drift av DNK fra staten gjennom den årlige rammebevilgning til kommunen over
statsbudsjettet.
Kommunens forpliktelser overfor drift av Den Norsk Kirke i Sør-Varanger fremkommer av
Kirkelovens § 15. Kommunens 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 kirkegårder,
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 konfirmasjonsopplæring,
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.

Gravferdslovens § 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar.
Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og
verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.
Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra
fellesrådet.

Utgiftsutvikling Sør-Varanger menighet 2008 til 2012
Sør-Varanger menighet har i hht. vedtatte budsjett en utgiftsøkning på gjennomsnittlig 3,7 % per år i
perioden 2008 til 2012 slik det fremkommer av figur 1
Figur 1

Utgiftsutvikling i hht. budsjett for SVM 2008 til 2012
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SVK har i perioden 2008 til 2012 i tillegg til rene tilskudd til drift av SVM bevilget av kommunestyret
over kommunebudsjettet også ytt tjenester bl.a. i forbindelse med regnskapsføring, IKT og data,
kontorlokaler og renhold av disse med mer. Først i 2011 svarte SVK på et mangeårig initiativ fra SVM
vedr. formell avtaleinngåelse og verdifastsettelse av disse tjenestene slik regnskapsloven krever.
Tjenesteyteravtale mellom SVK og SVM ble endelig vedtatt av hhv. kommunestyret og
menighetsrådet våren 2011.
2012 er følgelig første året hvor verdien av tjenesteyteravtalen tas med i budsjettet for SVM.
Tjenesteyteravtalen er for 2012 verdsatt til 633 000,- NOK og bidrar følgelig til et tilsynelatende
betydelig hopp i utgiftene til SVM fra 2011-2012.
Som det fremkommer av figur 1 er den reelle utgiftsøkningen (ekskl. verdi av tjenesteyteravtalen) i
budsjett for SVM fra 2011 til 2012 på 105 009,- NOK svarende til en økning på 2,1 % fra 2011.

Utvikling i overføringer fra Sør-Varanger kommune til drift av
Sør-Varanger menighet, 2008 til 2012
SVM har i perioden 2008 til 2012 mottatt overføringer til drift fra SVK gjennom to kanaler:
1. Direkte tilskudd i hht. eget budsjettvedtak i SVK
2. Indirekte tilskudd i form av at SVM har fått beholde og tilbakeføre til drift
momskompensasjons (mva) for investeringer i kirkebygg og øvrige anlegg i tråd med etablert
praksis nasjonalt og i SVK.
Kommunestyret i SVK vedtok i 2007 en langsiktig og omfattende rehabiliteringsplan for kirkebyggene
i Sør-Varanger. Dette har medført at SVM i perioden 2008 til 2011 har hatt betydelige tilbakeføringer
av momskompensasjon til drift og som en følge av dette de senere år har hatt et ikke ubetydelig
regnskapsført overskudd. Overskudd fra de foregående år har dels blitt brukt til å saldere
menighetens driftsbudsjett det påfølgende år, dels blitt overført disposisjonsfond for saldering av
drift senere år. SVK har følgelig i periode 2008 til 2012 kunnet holde de direkte overføringene til SVM
i form av direkte tilskudd vedtatt i kommunebudsjett nede på et unormalt lavt nivå, uten at dette har
påvirket menighetens drift og tjenesteyting. Figur 2 fremstiller dette forhold nærmere:
Figur 2
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Som kjent er ordningen med tilbakeføring av momskompensasjon fra investeringer til drift under
avvikling og opphører fullstendig fra 2014. Sør-Varanger menighetsråd har i fremlagt forslag til
budsjett og investeringsplan 2012-2015 funnet det betydelig mer ryddig å tilbakeføre all
momskompensasjon på investeringer til de aktuelle prosjekt fremfor å benytte disse midler til en
skjult subsidiering av drift, noe rådmann også anbefaler i sitt saksfremlegg. Dette får imidlertid den

konsekvens at SVK vil måtte øke det direkte tilskuddet med 1 165 507,- NOK slik det også
fremkommer av rådmannens saksfremlegg.
Den reelle økningen i overføringer fra SVK til SVM fra 2011 til 2012 er, når en også hensyntar den
indirekte overføringen imidlertid kun 386 649,- NOK svarende til en økning på 7,8 % fra 2011. Dette
ganske i tråd med den prosentvise økningen på 7 % som rådmannen også legger til grunn for
beregning av neste års tilskudd i sitt saksfremlegg. Forskjellen er imidlertid at rådmannen i sitt
saksfremlegg ikke har hensyntatt den hele og fulle bruk av tilbakeføring av momskompensasjon samt
øvrige fond til saldering av drift som SVM har måttet gjøre i 2011 for å opprettholde drift på nivå
med tidligere år. Mens rådmann i sitt saksfremlegg regner ut ifra en samlet kommunal overføring på
4 545 000,- NOK i 2011, mener menighetsrådet at det riktige tallet for kommunale overføringer i
2011 er 4 978 850,- NOK jmfr. figur 2.
For å saldere SVM sitt driftsbudsjett i 2011 har SVM måttet bruke 778 858,- NOK som følger:
-

334 172,- NOK overføring av momskompensasjon fra 2010 (mindreforbruk regnskap 2010)
295 235,- NOK overføring av momskompensasjon fra 2008 og 2009 (avsatt på
disposisjonsfond)
110 537,- NOK tatt fra fond menighetsarbeid
38 914,- NOK rest fra orgelfond

Momskompensasjon fra investeringer i kirkebygg for 2011 som kan tilbakeføres drift (60 % i 2011) er
forventet å bli 303 582,- NOK. Denne summen er så langt ikke disponert. Som det imidlertid
fremkommer av investeringsplan for kirkebygg i økonomiplan for 2012-2015,forventer en 2011 et
overforbruk på ca 135 000 i forhold til de disponible midler til rehabilitering av Svanvik kapell. I tillegg
er SVM i 2011 påført en utgift på ca 110 000 i forbindelse med innleie av gravemaskin 8 mnd i
påvente av vedtak om midler til investering fra SVK i ny gravemaskin etter at vår gamle gravemaskin
fikk et lenge varslet totalhavari januar 2011. SVM har i 2011 i tillegg hatt høyere utgifter til snørydding
enn budsjettert samt økte utgifter til elektrisitet som følge av en snørik og sjeldent kald vinter.
Så langt vi har oversikt på nåværende tidspunkt er det ikke forventet at SVM, tross tilbakeføring av
momskompensasjon på investeringer til drift, vil ende opp med et mindreforbruk i årets regnskap som
kan benyttes til saldering av neste års budsjett.

Konsekvenser rådmannens forslag til tilskudd drift SVM 2012
Rådmannens forslag til tilskudd SVM innebærer et kutt i tilskudd fra SVK til SVM på 502 507,- NOK
svarende til 7 % av totalt utgiftsnivå, i forhold til menighetsrådets vedtatte budsjett for 2012.
Et utgiftskutt i denne størrelsesorden er ikke mulig for SVM å gjennomføre uten oppsigelse av
personell svarende til minst 1 hel stilling med tilhørende konsekvenser for tjenestetilbud og aktivitet.
Kutt i stilling vil måtte gjøres innenfor en av følgende 3 virksomhetsområder i menigheten
-

Administrasjon
Kirkelige handlinger
Gravferd

Alt 1. Kutt av 1 hel stilling i administrasjon
Sør-Varanger menighet har 3 hele stillinger knyttet til administrasjonen;
-

Kirkeverge/daglig leder
Saksbehandler
Sekretær

Kirkeverge/daglig leder er eksplisitt pålagt i Kirkeloven jmfr. § 15 pkt. d. Det vil ikke være mulig å si
opp kirkeverge uten samtidig nedleggelse av Sør-Varanger menigheten. Oppsigelse av enten
saksbehandler eller sekretær vil innebære betydelige omstillinger mht. arbeidsoppgaver for de to
gjenværende med bl.a. følgende konsekvenser:
-

SVM vil ikke kunne forestå prosjektering, ledelse og gjennomføring av de pågående
rehabiliteringsprosjektene knyttet til kirkebygg og kirkegårder.
SVM vil ikke kunne forestå gjennomføring av trosopplærings- og demokratireformen i DNK
vedtatt av stortinget
SVM vil ikke kunne forestå gjennomføring av reformer i DNK vedtatt av kirkerådet knyttet til
samisk kirkeliv og ny liturgi for DNK.
SVM vil ikke kunne forestå sentralbord eller publikumstjenester ved menighetskontoret.
SVM vil ikke kunne forestå merkantile tjenester (bl.a. sekretærfunksjoner, opplæring ITsystemer og tjenestespesifikke dataprogram) til prestetjenesten.
SVM vil i liten grad være i stand til å saksforberede saker til fellesråd og menighetsråd med
underliggende utvalg

Sør-Varanger kommune vil som følge av de forpliktelser som påhviler kommunen i hht. kirke- og
gravferdslovgivningen måtte kompensere for ovennevnte bortfall av tjenester med eget personell
gjennom utvidet tjenesteyteravtale og/eller innkjøp av konsulenttjenester i det private markedet.

Alt. 2 Kutt av 1 hel stilling knyttet til kirkelige handlinger
Kirkelovens § 15 pkt. d pålegger kommunen å sørge for utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og
organist/kantor ved hver kirke. Hvor store disse stillingene knyttet til den enkelte kirke skal være er
ikke nærmere definert ut over at alle pålagte kirkelige handlinger skal kunne gjennomføres. Med
kirkelige handlinger menes i denne sammenheng:
-

Forordnet antall gudstjenester i Sør-Varanger sokn fastsatt av Biskopen i Nord-Hålogaland i
hht. § 3 i tjenesteordning for biskoper i DNK fastsatt ved kongelig resolusjon 6. juni 1997.
Vielser
Begravelser

Sør-Varanger menighet har følgende stillinger knyttet til kirkelige handlinger:
-

1 hel stilling som Kateket
2 hele stillinger som kantor/organist
1 ½ stilling knyttet til tjeneste som kirketjener

Kateketstillingen er i sin helhet finansiert gjennom statlige midler øremerket kateket tilført
menigheten gjennom bevilgning fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Kutt av denne stilling vil
følgelig ikke ha noen annen konsekvens enn at menigheten mister kateketen med tilhørende
lønnsmidle. Vil ikke påvirke budsjettbalansen eller behov for tilskudd fra SVK til SVM.
Konsekvenser av å kutte 1 av 2 organiststillinger:
- Kun mulig å gjennomføre halvparten av antall forordnede gudstjenester. I praksis vil det si
kun gudstjeneste hver 14. dag i hovedkirken eller gudstjeneste hver andre måned i
distriktene i tillegg til at høytidsgudstjenester i forbindelse med jul og nyttår ikke vil kunne
tilbys i mer enn 1-2 av kirkene i kommunen.
- Rundt halvparten av begravelsene (109 begravelser totalt i 2010) vil måtte gjennomføres
uten kirkemusikalsk bistand
- Ikke mulighet for musikalsk bistand ved andakter på sykehjemmene
- Opphør av enten barnekor eller kirkekor
- Opphør av ukentlige lunsjkonserter i sommersesongen
- Opphør av tilrettelegging og gjennomføring av kirkekonserter og andre kulturelle
arrangement i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.
Konsekvenser av å kutte 1 hel stilling som kirketjener
- Stenging av kirkene i distriktene (Bugøynes, Neiden, Svanvik) alternativt stenging av Kirkenes
kirke.
- Kun mulig å gjennomføre 1/3 av det forordnede antall gudstjenester
- Kun mulig å gjennomføre 1/3 av begravelsene
- Ikke mulig å gjennomføre kirkelige vielser

Alt 3. Kutt av 1 hel stilling knyttet til gravferdstjenester
Sør-Varanger menighet har 2 fagarbeiderstillinger for å kunne ivareta beredskapstjenesten knyttet til
gravferd i hht. gravferdslovgigningen. I 2010 var det 109 begravelser i Sør-Varanger.
I lov om endringer av gravferdsloven m.fl. (ikrafttredelse 1. januar 2012) fastsettes det i nytt 1. ledd
§ 12 i Gravferdsloven at begravelse skal skje senest innen 10 dager etter dødsfall. Departementet har
i forarbeidene til endringsloven vektlagt viktigheten av at begravelse gjennomføres så snart mulig og
at kortere tidsfrister mht. trossamfunn med særskilte riter knyttet til gravferd så langt mulig må
imøtekommes.
På bakgrunn av gjeldene lovkrav mht HMS for fagarbeider/graver er det ikke tillatt å gjennomføre de
nødvendige tjenester knyttet til fagarbeider/graverstillingen uten tilstedeværelse av 2 personer.
I saksfremleggene i forbindelse med kommunestyresak 055/11, behandlet av kommunestyret 29.
juni 2011, er det redegjort for alternative ordninger mht. fagarbeider/graverstillingene i Sør-Varanger
menighet. Her redegjøres både for muligheter og kostnader ved tjenesteyting fra SVK og
virksomhetsutsettelse til privat entreprenør. Utredningen viste at ingen av de alternative ordningene
for fagarbeider/graver fremstår som mulig eller billigere å gjennomføre for SVK enn nåværende
ordning med to faste fagarbeiderstillinger/gravere tilknyttet SVM.
Kommunestyrets vedtak i den aktuelle saken innebærer en videreføring av nåværende ordning og en
kan ikke se at det siden kommunestyrets vedtak for 4 mnd siden er tilkommet nye forhold i saken
som skulle tilsi annen konklusjon.

Oppsummering:
-

-

SVM har i perioden 2008 til 2012 ikke hatt noen økning av aktivitets- eller tjenestetilbudet
SVM har i perioden 2008 til 2012 hatt en årlig gjennomsnittlig økning i utgifter på 3,7 % i hht
vedtatt budsjett, svarende til generell lønns- og prisstigning.
SVM har i hht. vedtatt budsjett en reell økning i utgifter fra 2011 til 2012 på 105 009,- NOK
svarende til en økning på 1,6 %.
Den reelle økning i overføringer fra SVK til SVM i hht. menighetsrådets vedtatte budsjett for
2012 er på 386 649,- NOK svarende til en økning på 7,8 % fra 2011.
Rådmannens forslag mht. tilskudd til SVM innebærer en reell nedgang i overføringer til SVM
på 115 858,- NOK svarende til -2,3 % fra 2011
Rådmannens forslag mht. tilskudd til SVM innebærer en utgiftskutt i hht. vedtatt budsjett for
2012 på 502 507,- NOK svarende til 7 % av totalt driftsbudsjett.
Det er ikke mulig for SVM å gjennomføre utgiftskutt i en slik størrelsesorden som
rådmannens forslag til tilskudd for 2012 legger opp til uten oppsigelse av personell svarende
til minimum 1 hel stilling.
Kommunestyret vil, ved evt. opprettholdelse av rådmannens forslag til tilskudd til SørVaranger menighet for 2012, måtte fatte vedtak om hvorledes kommunen skal ivareta sine
lovpålagte forpliktelser overfor DNK i Sør-Varanger gjennom tjenesteyteravtaler eller
virksomhetsutsettelse til private aktører i hht. de skisserte konsekvenser for kutt av minst en
stilling i Sør-Varanger menighet. Dersom kommunestyret ikke er i stand til å skissere
alternative løsninger for hvorledes kommunen skal ivareta sine lovpålagte forpliktelser
overfor Sør-Varanger menighet svarende til kutt av minst en hel stilling, vil kommunestyret
måtte fatte vedtak om hvilke lovpålagte tjenester i Sør-Varanger menighet kommunen ikke
ser seg i stand til å finansiere i hht. de skisserte alternativ for stillingskutt. Sør-Varanger
menighetsråd har verken mulighet eller myndighet til å fatte slikt vedtak.

Vedlegg 1

Administrative stillinger og gjøremål i SVM

Vedlegg 2

Kirkelige stillinger og gjøremål i SVM

Vedlegg 3

Stillinger knyttet til gravferdstjenester i SVM

I tillegg til fagarbeidere (gravere) er også en betydelig del av gjøremålene til kirkeverge og sekretær
tilknyttet gravferdstjenestene jmfr. beskrivelse i vedlegg 1.

