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Fra: Birger Bjørnstad[Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Mottatt: 06.01.2012 09:48:00
Til: Roy Søberg
Kopi: Dag Sandvik; Kåre Bakken; Lars Tverseth; Ågot Hammari
Tittel: 2011/1531/kommunale bevilgninger til kirkekassen

Ref: budsjettforslag fra Kvæfjord menighet av 21.9.2011, søknad om ekstraordinær tildeling av 26.9.2011 og
søknad om refusjon for utgifter til reparasjon av tak på Kvæfjord kirke av 28.11.2011
Kvæfjord kommunestyre har vedtatt budsjett og økonomiplan 2012-2015 under K-sak 75/10 i møte
20.12.2011, herunder kommunale bevilgninger til kirkekassen. Budsjettdokumentet kan leses via
www.kvafjord.kommune.no eller bestilles i papirversjon fra kommunens servicekontor. Det følger av
kirkelovgivningen at kommunen har budsjettansvar for utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker og
kirkegårder samt driftsutgifter for menighetsrådet, herunder stillinger som kirketjener, klokker, organist og
daglig leder. Budsjettbehandlingen anviser samlet kommunalt pengetilskudd til kirkekassen med 2 420 000 kr
i 2012. Tilskuddet blir i utgangspunktet anvist for tertialvise utbetalinger omkring 29.februar, 30.juni og
31.oktober. I tråd med tidligere e-postutvekslinger omkring den likvide situasjon, anviser vi dog årets første
tertial til utbetaling med 806 666 kr i løpet av rimelig kort tid
Bevilgningen for 2012 er satt sammen av ordinært tilskudd til den løpende drift med 1 622 000 kr (økning 3,6
prosent fra 2011) og tilskudd til kirkegårdsdrift med 443 000 kr (økning 4,7 prosent fra 2011) samt
kompensasjon for lånekostnader til kirkeorgel med 160 000 kr (i tråd med K-sak 33/00) og kompensasjon for
lånekostnader til kirkegårdsutbyggingen på Rå med 195 000 kr (i tråd med K-sak 59/08)
Kompensasjonsordningene bygger på låneforløp i tråd med de nevnte kommunestyresaker, gitt
nedbetalingstid henholdsvis inntil 20 år (2001-2020) for kirkeorgel og inntil 15 år (2009-2023) for
kirkegårdsutbyggingen samt rentenivå anslått til vél 6 prosent pro anno. Vesentlige avvik fra anslått rentenivå
kan bety justering i kompensasjonsordningene, dette avstemmes mot årets siste tertialutbetaling. Ut fra de
samme forhold og av hensyn til beregningsgrunnlaget for kommunetilskudd til andre tros- og
livssynssamfunn, er grunnlaget for kompensasjonsordningene oppdatert i kommunens økonomiplan fra og
med 2013, ut fra den forutsatte låneprofil og med nytt rentenivå 5 prosent pro anno. Dette gir slik
kompensasjon i planperioden:
Kompensasjon kirkeorgel 2012: 160 000 kr
Kompensasjon kirkeorgel 2013: 144 000 kr
Kompensasjon kirkeorgel 2014: 140 000 kr
Kompensasjon kirkeorgel 2015: 135 000 kr
Kompensasjon
Kompensasjon
Kompensasjon
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kirkegårdsutbygging 2013: 195 000 kr
kirkegårdsutbygging 2013: 155 000 kr
kirkegårdsutbygging 2014: 150 000 kr
kirkegårdsutbygging 2015: 145 000 kr

Økonomiplanen legger i tiltaksnummer 41 til grunn at 50 prosent av redusert kompensasjon tilbakeføres
kirkekassen til økning i det ordinære driftstilskuddet fra og med 2013
Ellers skisserer kommunens budsjett for 2012 et opplegg for å imøtekomme søknaden om tilleggsbevilgning
til reparasjon av takene ved Kvæfjord kirke og Langvassbukt kapell. Administrasjonssjefen er gitt høve til å
utbetale forskudd på driftstilskuddet for tredje tertial innenfor en ramme med inntil 150 000 kr, hvoretter
spørsmål om tilleggsbevilgning vurderes mot utviklingen innenfor kommunens egen tertialrapportering. Som
det framgår i vår e-post 22.12.2011 09:50 har kommunestyret i særskilt K-sak 78/11 vedtatt regulering på
2011-budsjettet for dekning av utleggene til reparasjon av taket på Kvæfjord kirke med 57 706 kr, noe som
dermed går til fradrag i rammen for eventuelt forskudd og alt er anvist til utbetaling. Husbanken har i brev av
13.12.2011 gitt tilsagn om rentekompensasjon for investeringskostnader vedkommende kirketaket med inntil
150 000 kr. Det er derfor viktig at Husbankens rapporteringsvilkår blir fulgt opp av menighetsrådet, slik at
kompensasjon kan utløses og bidra til inndekning av søknaden om tilleggsbevilgning, jf e-post fra
kommunens økonomisjef av 23.12.2011 15:23 som er vår kontaktperson på denne saken
Uten at det virker inn på pengeoverføringene, er det ut fra særskilt avtale av 2002 om kommunalt kjøp av
tjenester vedkommende organist i musikk- og kulturskolen, også ført opp interne overføringsposter i
kommunebudsjettet for 2012 med 121 000 kroner for å synliggjøre disse kostnadene. Ut fra
fullstendighetsprinsippet i regnskapsbestemmelsene bør også menighetsrådet foreta tilsvarende posteringer i
eget budsjett og regnskap
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Et forslag framsatt under budsjettbehandlingen fra representanten Anne Marie Bakken om økt bevilgning til
menighetsrådet, vil ventelig bli forelagt formannskapet til vurdering i møte 30.1.2012 i sak om oppfølging av
flere oversendte forslag
Det tas forbehold om at endrede budsjettforutsetninger i løpet av budsjettåret kan medføre endringer i
bevilgninger ført opp i budsjettet. Dersom det blir nødvendig med innstrammingstiltak i løpet av budsjettåret,
kan heller ikke bevilgninger til kirkekassen unntas fra vurderinger i en slik sammenheng. Eventuell justering i
tilskuddet vil bli avstemt mot årets siste tertialutbetaling
Vi vil anmode om å få tilsendt godkjent regnskap for 2011 når dette foreligger. Som vedlegg til regnskapet bes
oversendt oppdaterte nedbetalingsplaner for overnevnte lån vedkommende kirkeorgel og kirkegårdsutbygging
mvh
Birger Bjørnstad
administrasjonssjef i Kvæfjord kommune

P Tenk på miljøet, vurder om du har behov for å skrive ut
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