DEN NORSKE KIRKE
Nesodden kirkelige fellesråd

Nesodden, 14. august 2017
Til
Nesodden kommune
Tangenten, Kongleveien 2
Pb 123
1451 Nesoddtangen
Innspill til Budsjett 2018 – Nesodden kirkelige fellesråds forslag til budsjettrammer
Budsjett 2018 ble behandlet som sak 29/2017 i fellesrådets møte 14. juni.
I kirkelovens § 15, som omhandler kommunens ansvar for den lokale kirkens drift står det at
kommunen skal utrede utgiftene til den lokale kirken etter budsjettforslag fra kirkelige
fellesråd. Dette budsjettforslaget skal ta hensyn til følgende i Nesodden kommune:








utgifter til drift og vedlikehold av 3 kirker,
utgifter til prosjektering av ny kirke på Skoklefall
utgifter til bårehus, anlegg og drift av 2 gravplasser,
utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver
kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
driftsutgifter for fellesråd og 3 menighetsråd, herunder utgifter til
administrasjon og kontorhold,
utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
utgifter til kontorhold for 3 prester

I tillegg til dette skal budsjettforslaget også omfatte utgifter til kirkelig undervisning,
diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i de 3 soknene. Lovparagrafen sier at den
kommunale 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.» I lys av dette påhviler det fellesrådet en viktig oppgave
når det gjelder å vurdere hvorvidt den kommunale utgiftsdekningen oppfyller intensjonene i
kirkelovens § 15.
Det er fellesrådets oppfatning at den kommunale utgiftsdekningen ikke står i forhold til
intensjonene i § 15. Dette gjelder drift, vedlikehold og ny-investeringer i bygg og anlegg, men
det gjelder også andre driftsoppgaver som f. eks kirkemusikk og diakoni.
I fellesrådets handlingsplan for 2016 – 2019 er en rekke av disse forholdene synliggjort.
I handlingsplanen er det synliggjort et behov for et årsverk diakon, et årsverk
kirkegårdsarbeider og et halvt årsverk kirkemusiker. Med en beregnet anslått årslønnskostnad
(lønn + sosiale utgifter) på kr 500 000, utgjør disse 2,5 årsverkene kr 1 250 000,-. Fellesrådet
har de siste årene opplevd en kraftig økning i antallet gravferder på Nesodden. Pr 16. august
vil det være gjennomført 90 gravferder på Nesodden, mot 122 gravferder i hele 2016 (96 i
hele 2015). Basert på tilgjengelig statistikk fra SSB er denne økningen i antall gravferder
ventet og den vil sannsynligvis fortsette å stige de nærmeste årene. Nesodden kirkelige
fellesråd har pr i dag ikke de mannskapsressurser som skal til for å håndtere 120 gravferder i
året. Det er særlig prekært med hensyn til tilgjengelig ressurser til kirkegårdsarbeid og
organistressurs, som må løses ved innleide vikarer. Fellesrådet vil derfor understreke
nødvendigheten av at det bevilges mer ressurser til kirkemusiker og kirkegårdsarbeid.
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Side 2
I tillegg til dette mener fellesrådet at det bør settes av betydelige midler til vedlikehold og
renovering av bygg og anlegg. Det pekes i denne omgang på behovet for å renovere taket på
Gjøfjell kirke og Skoklefall kirke, samt behovet for å sette i stand steinmuren ved Nesodden
kirke. Nesodden kirke står overfor en svært nødvendig oppussing både utvendig og innvendig
og det er snart ti år siden Gjøfjell kirke ble malt sist gang. Det er svært vanskelig å gi et
eksakt anslag på hva disse vedlikeholds- og renoveringsoppgavene vil koste. Det synes ikke
urimelig å be om at det avsettes 6 millioner kroner i investeringsbudsjettet til ulike
renoveringsprosjekt.
Fellesrådet minner om at det i 2025 vil feires 850 års jubileum for middelalderkirken og i
2027 feires 125 års jubileum for Gjøfjell kirke. Kirkene må da være renovert og i tidsmessig
og forsvarlig stand med hensyn til bla oppvarming og brannsikkerhet.
I handlingsplanen har fellesrådet synliggjort et ønske om at også avsetningene til en ny kirke
bør økes med kr 500 000. Totalt ber fellesrådet altså om kr 6,5 millioner til vedlikehold og
avsetning til ny kirke.
Fellesrådet har en total lønnsmasse i underkant av 3,5 millioner. Lønnsoppgjøret i 2017 vil
koste om lag kr 100 000,-. I tillegg ber vi om kr 100 000 for kostnader til vikarer og tillegg for
ubekvem arbeidstid som tidligere har vært underrapportert for flere medarbeidere.
Fellesrådet ber også kommunen om å sette av midler til oppgradering av vei
og parkeringsplass ved Nesodden kirke. Dette er et prosjekt som antakelig hører hjemme i
kommunens egne budsjetter og må sees i sammenheng med vann og avløp til nye toaletter,
nytt bårehus, prestegården og menighetshuset.
Budsjett 2018 – innspill til kommunen
- Kr 45.000 for å fullfinansiere vår andel av prostidiakonstillingen (utgjorde
kr 110.000 i 2016). Kommunen bevilget for to år siden kr 75 000 til den
nyopprettede stillingen.
- Lønnsmidler til diakon, kirkegårdsarbeider og kirkemusiker kr 1 250 000.
- Lønnsøkning + vikarbruk + tillegg for ubekvem arbeidstid – kr 200.000.
- Tilleggsbevilgning kr 520.000 til universell utformet rampe og trapp ved
Gjøfjell kirke som ble investert i 2016. Fellesrådet dekket kostnaden av sitt
fond, da den midlertidige løsningen med en landgang fra åttitallet ikke var
forsvarlig for brukerne.
- Gjøfjell kirke: Utbedring av taket. Utbedre der det er synlige råteskader.
Undersøke resten av taket for fukt. Renovering av kirkerom med
varmeanlegg fram mot 125 årsjubileum i 2027. Vurdere å sette inn stoler.
- Gjøfjell kirkegård: Anlegge navnet minnelund med gravstein til navneskilt.
Prøvegraving for å skifte ut masser i nye kistegraver. Prosjektere utbygging
av nytt gravfelt mot nordvest, pga stor innflytting i området de siste årene.
- Nesodden kirke: Total renovering fram mot 850-årsjubiléet i 2025.
Prioritering av høyst nødvendige tiltak inne i kirkerommet. Varmeanlegget
må skiftes.
- Vann- og avløpsprosjekt rundt Nesodden kirke. Sees i sammenheng med
nytt bårerom, toaletter, prestegård og menighetshus.
- Ny kirke ved Skoklefall. Prosjekteringsmidler - kr 500 000
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