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Budsjettregulering - reparasjon av tak på Kvæfjord kirke

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-16/11 som vist i vedlegg til saken, for
inndekning av utlegg til reparasjon av taket på Kvæfjord kirke. Kommunestyret anser finansiering ved
bruk av fondsmidler å være en midlertidig løsning, slik at midlene skal tilbakeføres fondet i 2012.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-16/11.
Dokumenter i saken:
Kvæfjord menighet 28.11.2011 Søknad om refusjon for utgifter til reparasjon av tak på Kvæfjord kirke
Kvæfjord menighet 26.9.2011 Søkna om ekstra ordinær tildeling på inntil kr 150 000,Kvæfjord kommune 20.11.2011 Forslag til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Kvæfjord menighet om dekning av utlegg med 57 706 kr til reparasjon av taket
på Kvæfjord kirke. Det framgår i søknaden at det sist vår ble oppdaget løse taksteiner og noen hadde falt
ned. Gangveien rundt kirka brukes også av skolebarn, i første omgang ble området derfor sikret med
byggeplassgjerder. Etter drøftinger med kommunen ble utbedrings- og sikringstiltak gjennomført i
oktober og ”med en langt rimeligere kostnad enn forventet”. Det søkes om kommunal utgiftsdekning med
henvisning til kirkeloven § 15 om kommunens økonomiske ansvar for utgifter til kirkebygg.
Denne saken er fra tidligere omtalt slik i administrasjonssjefens forslag til budsjett 2012 (side 31):
Menighetsrådet har forvaltningsansvar for kirker, kirkegårder, menighetskontor og stillinger over eget
budsjett. Kommunens ansvar er avgrenset til å utrede utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
og kirkegårder samt driftsutgifter for menighetsrådet; herunder stillinger som kirketjener, klokker,
organist og daglig leder. Menighetsrådet har fremmet forslag om et samlet kommunetilskudd med
2 851 000 kr, innenfor et budsjett som balanserer med 3 654 000 kr. Det er også fremmet søknad om
tilleggsbevilgning med inntil 150 000 kr til nødvendig reparasjon av tak ved Kvæfjord kirke og
Langvassbukt kapell, jf henvisning i F-sak 115/11 Budsjettregulering - oppfølging av tertial 2.

Budsjettsituasjonen for kirkesektoren preges av stramme vilkår og lite handlingsrom. Kirkekassen er
derfor helt avhengig av de kommunale bevilgninger…
Som ledd i foreløpig å kunne imøtekomme søknaden om tilleggsbevilgning til nødvendig reparasjon av
takene ved Kvæfjord kirke og Langvassbukt kapell, foreslås det at administrasjonssjefen gis høve til å
utbetale forskudd på driftstilskudd for neste års tertial 3 med inntil 150 000 kr, hvoretter spørsmål om
tilleggsbevilgning vurderes mot utviklingen innenfor neste års tertialrapportering. På dette vis gis der i
første omgang handlingsrom for sikringstiltak på kirketakene.

Vurderinger
Overstående må anses for et nødvendig sikringstiltak i forhold til kirkebygget, nå gjennomført til
vesentlig lavere kostnad enn tidligere antatt.
Det tilrås inndekning av omsøkte utlegg med inntil 58 000 kr. Som midlertidig finansieringsløsning
foreslås det inndekning via bruk av midler fra disposisjonsfond på balanseregnskapets konto 25699001,
og forutsatt at disse midlene skal tilbakeføres fondet i løpet av 2012 avstemt mot overnevnte
budsjettbeskrivelse av forskudd på neste års tertial 3 med inntil 150 000 kr.
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