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BUDSJETT 2022 
 
DOKUMENTLISTE: 

1. Rekneskapsrapport pr 1.10.21 
2. Budsjett 2022.  
3. Oppset over vedlikehald kyrkjer 
4. Oppsett over vedlikehald kyrkjegardar 
5. Betalingssatsar for 2022 vart lagt fram og drøfta på møtet.  

 
VEDLEGG: 
Dokument 1 – 5.  Dokument 2, 4 og 5 er sendt ut med innkallinga til administrasjonsutvalet.   
 
 
SAKSUTGREIING: 
For året 2021 søkte fellesrådet om ei ramme på kr.13.450.000.  I denne ramma låg tilskot til diakon.  
Det som ikkje var inkludert var tenesteyting på kr 945.000.  Ramma vart skore ned med kr 945.000 og 
dette gjekk verst ut over tilsetjingar som skulle vore gjort, samt andre tenester.  2/3 av året 2021 har 
vore råka av Korona.  Dette har medført at ein ikkje har kunna tilbydd dei aktivitetar ein i vanlege 
driftsår har å tilby, og det kunne forsvarast å ikkje lysa ut.  Dette vert ein heilt anna situasjon når alle 
tenester er som vanleg. Det er viktig å få lyst og besett stillingane, og fellesrådet bed om at ramma for 
2022 ikkje på nytt vert skore slik at dette på nytt går ut over dagleg drift.    
 
I møte med rådmannen og økonomisjef vart det frå fungerande kyrkjeverja sagt at fellesrådet vil søkja 
om same ramma som for 2021 med tillegg for løns- og prisvekst. Dette er lagt inn i framlegget til 
budsjett med 2% auke for 2022.  
 
Frå kommunen si side er det lagt inn i økonomiplanen kr 800.000 i tilskot til investeringar og 
vedlikehald over kr 100.000.  Det viser seg at i 2021 vil fellesrådet ikkje ha kapasitet til å gjennomføra 
dei oppgåvene som er sett opp.  I budsjettmøte lovde rådmannen at om fellesrådet ikkje søkjer om 
dei kr 800.000 i 2022 vil midlane verta overført til 2023. Dette vil gjera at nokon oppgåver vert sett på 
vent, men samstundes vil ein få betre tid til å gjennomføra dei oppgåvene som ligg på investerings og 
vedlikehaldsbudsjett for 2021.   
 
Lønsutgiftene utgjer om lag 60% av driftsbudsjettet.  Det er 8 kyrkjer – 8 kyrkjegardar -  1 kapell og eit 
krematorium som skal driftast.  Lønsmidlar til barne- og ungdomsarbeid, diakoni og 
pilgrimskoordinator vert dekka av bispedømet.   
 
Godtgjersla til folkevalde er redusert og vert utbetalt i tråd med aktivitetsnivå.  Alle postar er gått 
gjennom og det er sett opp med den bruken ein meiner er nødvendig for ei enkel drift.  Det er ikkje 
lagt opp til store innkjøp.  
 
 



 
 
 
   
KYRKJEVERJA SITT FRAMLEGG TIL TILRÅDING: 
 
Drift kyrkjer og kyrkjegardar     kr 13.364.000 
Tilskot diakon 50% av lønsutgiftene    kr       355.000 
       Kr 13.719.000 
Tenesteyting er interne føringar i kyrkja og kommunen sin rekneskap og dette utgjer kr  945.000 og er 
ikkje ein del av ramma på kr 13.719.000.  Om dette skal vera ein del av ramma frå kommunen må det 
koma som tillegg slik at fellesrådet kan kjøpa tenestene der dei ønskjer.    
 
Tenesteyting frå kommunen inneber at kommunen yter tenester i staden for at andre vert leigd inn til 
arbeidet.   Dette er verdiført med  Rekneskapsføring  kr:  150.000, Reinhald kr 55.000, 
kyrkjegardsarbeid  kr  740.000 til saman   kr 945.000 
 
Det vert betalt attende til kommunen leige av kontor i heradshuset i Kinsarvik og leige av 
driftsbygning på Utne med     kr 270.000.   
Dette er ikkje ført som tenesteyting.   
Kyrkja betalar alle kommunale avgifter for kyrkjer og kyrkjegardar til kommunen, 
dette utgjer       kr 170.000 i året.  
 
Kyrkjeleg administrasjonsutval, den  06.10.21 
 
På møtet hadde Delta følgjande innspel:  
Trusopplærarstillinga i Odda, Tyssedal og Skare bør aukast frå 50% til 60%. 
Trusopplærarstillinga knytt til Jondal og Gamle Ullensvang bør snarast lysast ut. 
Vakant 30% kyrkjetenar knytt til reinhald i gamle Odda må lysast ut eller verta løyst på anna vis 
snarast mogeleg. 
Det hastar med å få ferdigstilt det gamle urnefeltet på Berjaflot.   
Creo, Samfunnsviterne og Utdanningsforbundet heldt fram at det var viktig at ledige stillingar ikkje 
vart skorne ned, men behalde i dei storleikar dei var rekna ut til og at dei vart besett.  
 
TILRÅDING:  
Samrøystes som framlegg til tilråding frå kyrkjeverja. 
 
Kyrkjeleg fellesråd, den 6.10.21 
Ramma er endra i tråd med endringar som vart gjort i møtet.  
 
VEDTAK: 
 
Drift kyrkjer og kyrkjegardar     kr 13.425.000 
Tilskot diakon 50% av lønsutgiftene    kr       355.000 
       Kr 13.780.000 
 
Tenesteyting er interne føringar i kyrkja og kommunen sin rekneskap og dette utgjer kr  945.000 og er 
ikkje ein del av ramma på kr 13.780.000.  Om dette skal vera ein del av ramma frå kommunen må det 
koma som tillegg slik at fellesrådet kan kjøpa tenestene der dei ønskjer.    
 
Tenesteyting frå kommunen inneber at kommunen yter tenester i staden for at andre vert leigd inn til 
arbeidet.   Dette er verdiført med  Rekneskapsføring  kr:  150.000, Reinhald kr 55.000, 
kyrkjegardsarbeid  kr  740.000 til saman   kr 945.000 
 



Det vert betalt attende til kommunen leige av kontor i heradshuset i Kinsarvik og leige av 
driftsbygning på Utne med     kr 270.000.   
Dette er ikkje ført som tenesteyting.   
Kyrkja betalar alle kommunale avgifter for kyrkjer og kyrkjegardar til kommunen, 
dette utgjer       kr 170.000 i året.  
 
Kyrkjeleg fellesråd bed om ei ramma på  kr 13.780 for driftsåret 2022.  I denne ramma ligg kr 
355.000 som tilskot til diakonstillinga.  
Tenesteyting kjem som tillegg og vert ført som kalkulatoriske inntekter og utgifter i rekneskapane 
til kommunen og fellesrådet.   
Det er lagt inn 2% løns- og prisvekst for 2022. 
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