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Årsbudsjett - 2019 
 

 

 

Budsjett forslag for drift av Lebesby kirkelig fellesråd er satt til Kr 2 647 922,- 

Dette er kr 333 791,- over budsjettforslaget fra 2018, som var på kr 2 314 131,-.  

Årsaken til økningen er i hovedsak økning av kostnaden til gravetjenesten.  

 

Det er også laget en investeringsplan for de fire neste årene. Kostnadene i investeringsplanen er 

ikke medregnet i driftsbudsjettet.  

 

I vedlagt regneark Budsjett 2019, er det oversikt over budsjettet i detalj sammenlignet med 2017 

regnskapet.  

 

 

Utdrag fra kirkeloven kapittel 4 § 15.  

 

§ 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 gravplasser, 

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. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 



DEN NORSKE KIRKE 

Lebesby Sokn 

 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Org. nr.: Telefon: E-post: 

Postboks 91 

9790 KJØLLEFJORD 

Strandveien 175 

Kjøllefjord 977 001 749 941 94 299 kirken@lebesby.kommune.no 

 

 

Ref: http://lovdata.no/lov/1996-06-07-31/§15 

 

 

Ansatte/Lønn 

 

Larysa Pukish ble ansatt som organist i november 2017. Hun kommer fra Ukraina. For at hun skal 

få arbeidstillatelse i Norge var vi nødt å tilby henne en stilling på mins 80%. Hun arbeider kun 70% 

i kirken. Resterende prosent sats utleies til kulturskolen.  

Vitaly Pukish er ansatt som 30% kirketjener.  

 

Kirkeverge100% stilling årslønn kr 450 000,- 

Organist 80% stilling, årslønn kr 360 400,- (10% til kulturskolen utgjør kr 36 040,-) 

Kirketjener 30% stilling Kjøllefjord, årslønn  kr 116 760,- 

Kirketjener 20% stilling Lebesby, årslønn  kr 76 940,- 

Kirketjener 10% stilling Kunes, årslønn kr 38 470,- 

Kirketjener 10% stilling Veidnes, årslønn kr 38 470,- 

Unge arbeidstakere. Ca. 1 time i uken, vasker Kjøllefjord kirkekontor. Årslønn kr ca. 8 000,- 

Vaktmester/kirketjener Dyfjord kapell fast avtale kr 2 500,- pr år.  

 

I tillegg kommer feriepenger, vikarlønn for organist/kirketjener ved ferie/syk, godtgjørelser, lønn til 

folkevalgte og sosiale utgifter.  

 

Utgiftsposten vår fra regnskapet i 2017 på lønn og sosiale utgifter var på kr 1 194 908,-  

 

I 2019 budsjetteres det en 100% stilling for stell av kirkegårdene for 3 mnd. som utgjør kr 77 351,-.  

 

I budsjettet vårt for 2018 er det budsjettert utgifter til lønn og sosiale utgifter på totalt kr 1 405 478,- 

 

Vikarlønn for kirkeverge er ikke med i budsjettet. Når kirkeverge har ferie/permisjon er det 

menighetsrådet som overtar ansvaret for det aller mest nødvendige som er telefonbetjening og 

arrangering av begravelser. Dette er i prinsippet «gratisarbeid» som rådet tradisjonelt sett har utført. 

 

KLP sin prognose for premiesatsene i 2019 er usikkert, men vi velger litt lavere budsjett som for 

2018. kr 190 000,-  

 

 

Kjøp av varer og tjenester 

 

De største utgiftene vi har er begravelser, strøm, sommerstell, husleie og regnskapsføring/revisjon. 

Nødvendige lisenser og kontingenter tar også en del i tillegg til andre utgifter for daglig drift. 

Vaktmester tjenester inngår ikke i kirketjenerstillingene og må kjøpes inn som tjenester ved behov.  

 

Utgiftene til begravelser varierer fra år til år. Det er i hovedsak leie av firma for åpning/lukking av 

grav, utjevning av jordmasse fra tidligere år samt andre mindre gjøremål i forbindelse med 

begravelser.  

I 2016 hadde vi en utgift på kr 164 424,-. Det var til sammen 18 begravelser.  

I 2017 hadde vi en utgift på kr 144 468,-. Det var til sammen 16 begravelser.  

Avtalen som Dyfjord Maskin hadde med fellesrådet ble sakt opp og ny pris ble forhandlet for 



DEN NORSKE KIRKE 

Lebesby Sokn 

 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Org. nr.: Telefon: E-post: 

Postboks 91 

9790 KJØLLEFJORD 

Strandveien 175 

Kjøllefjord 977 001 749 941 94 299 kirken@lebesby.kommune.no 

 

 

graving. Prisen per grav er nå satt til kr 19 000,- eks. mva pr grav. På grunn av fravær av andre 

firmaer som vil ta graving for oss, er vi nødt å akseptere denne prisen inntil videre.  

Budsjettet for 2019 er satt til kr 350 000,- 

 

Det ble i 2017 ansatt en person istedenfor å leie firma til vedlikehold av Kifjord, Kjøllefjord gamle 

og Kjøllefjord nye kirkegård. Engasjementet var fra 01.07.2017 til og med 31.08.2017.(på grunn av 

sen vinter). Fram til 01.07 ble det engasjert en person på timebasis.  

Denne personen vedlikeholdte også gjerdene ved gravplassene Kjøllefjord/Kifjord samt Lebesby og 

Veidnes. Se beløp lenger ned.  

 

Vi har sommerstell på kirkegårdene Veidnes, Lebesby gamle, Lebesby nye, Kifjord, Kjøllefjord og 

parken. Det er kostnader for materialer, vedlikehold/service av maskiner, lønn av sesongarbeidere 

og/eller leie av firma.  

 

I Kjøllefjord vil vi forsøke å ansette sesongarbeider(e) for 2019, da dette er rimeligere. Ideelt sett 

kunne vi ansette ungdommer, men dette krever tilsyn av en voksen, som medfører mer kostnader. 

Det ble forsøkt utlyst sesongarbeid for ungdommer i 2017, men ingen ungdommer søkte. Vi var 

veldig heldig med søkeren fra Serbia. Om vi ikke får søkere til sommerstellet, må vi leie firma.  

Kostnadene for leie av firma vil mulig økes med 10 - 15% fra 2016.  

 

Veidnes kirkegård steller Veidnes Kapellforening med hvert år. Kostnad kr 12 000,- 

 

I Lebesby har vi avtale med Peter Ivan for sommerstellet av kirkegårdene. Kostnad kr 35 000,-. Om 

det må stelles på kirkegårdene utover avtale kommer det som ekstra kostnad.  

 

Total kostnad for sommerstell for 2016 kr 139 708,-  

Snøen smeltet sent i 2017. Dette sparte vi noe på.  

Utgifter uten lønn(drivstoff, reparsjon/service av klipper o.l.) var for 2017 på kr 51 761,-. 

Lønnsutgifter for sesongarbeid for 2017 kr 71 690,- 

Totalt for 2017 kr 123 451,- 

 

Budsjett for sommerstell i 2019 med ansettelse av sesongarbeider kr 130 000,- 

 

For fortløpende å kunne håndtere vedlikehold av kirkene/kirkegårdene og innkjøp av nødvendig 

material, er det nødvendig med midler til dette i budsjettet. Vedlikehold budsjettet post 12300 satt 

til kr 40 000,- fordelt mellom kirker og kirkegårder.  

 

Budsjett til regnskap satt til kr 70 000,- og revisjon kr 80 000,- Totalt kr 150 000,- 

(Fellesrådet har vedtatt å innhente tilbud på skyløsning av regnskapet. Vi venter på tilbud fra vår 

nåværende regnskapsfører, Accountor, når deres leverandør kan levere tjenesten) 

 

Snøryddingen varierer mye alt etter været. Budsjettert kr 22 000,- 

 

Kjøp av varer og tjenester kr 1 369 600,- 

 

 

Lån 
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Lebesby sokn har følgende lån som kommunen garanterer for.  

 

KLP. Lånnummer 7849. 8317.50.95473. Opprinnelig lån kr. 1.800.000,- . Nominell rente 2,55 %. 

Resterende lånesaldo kr. 189 100,-. Å betale for 2019 kr 98 775,-  Herav renter kr 4225,- 

 

OVF(opplysningsvesenets fond). Lån.nr 285217 

Kjøp av orgel. Opprinnelig lån kr 1.385.000,-. Nominell rente  0,65 %. Resterende lånesaldo kr 

1 162 365,-. Å betale for 2019 kr 60 708,-. Herav renter Kr 7 288,- 

 

OVF. Lån.nr 312663. Kjøllefjord kirke utbedringsarbeid på fasader og Veidnes kirke fuktskader. 

Oppr. Lånebeløp kr 2 700 000,-. Nominell rente 0,65%. Resterende beløp 2 570 160,-. Å betale for 

2019 Kr 63 596,- Herav renter Kr 10 091,- 

 

KLP Lånenummer 8317.55.40957. Lån for dekning av underskudd i investeringsregnskapet. Oppr. 

Lånebeløp kr 324 652,- Resterende lånesaldo kr 320 594,- 

Nominell rente 2,95 %. Å betale i 2019 kr 17 514,-. Herav renter kr 9398,- 
 

 

Sum avdrag alle lån kr 209 181,- Sum renter og omkostninger kr 31 412,-  

Totalt kr 240 593,- 

 

 

Investeringer som ikke er medregnet i driftsbudsjettet 

 
Forslag til investeringsplan for de neste 4 år. Forslagene er sortert i prioritert rekkefølge, etter 

fellesrådets vurdering om hva som er viktigst.  

 

1 Nytt Lydanlegg Kjøllefjord kirke  85 000 

2 Drenering rundt Lebesby nye kirkegård 250 000 

3 Kifjord gravkapell  300 000 

4 Sikring av graver ved Lebesby gamle kirkegård 25 759 

5 Utvidelse av Kunes kirkegårder.  100 000 

6 Klokketårnet Lebesby kirke  50 000 

7 Lukeåpner til Kjøllefjord kirke 85 000 

8 Kirkeorgel Veidnes 50 000 

9 Nytt vannrør Kifjord kirkegård 100 000 

10 Innkjøp av orgel til Lebesby kirke 100 000 

11 Planlegging av flere gravplasser i Kjøllefjord 85 000 

12 Flytting av flaggstang fra prestebolig til kirken 30 000 

13 Datasystemer kirkens IKT 57 630 

 

 

Det er kommunen som setter føring på om investeringsplanene utføres. Om det ikke gis tilskudd til 

innvesteringene, vil det ikke være mulig å utføre planene.  
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Generell informasjon om kirkegårdene. I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av 

en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning.  

Det er 40 års fredningstid på alle kistegraver og 80 år maks festetid. 

 

Prioritet 1.  

På menighetsrådsmøtet den 1. mars 2018 ble det vedtatt i F-sak 04/18 å søke kommunen om midler 

til nytt lydanlegg i Kjøllefjord kirke.  

Lydanlegget i kirken i så dårlig at dette er en førsteprioritet for fellesrådet. Fellesrådet søkte om 

penger til kommunen i 2018 for dette formålet, men fikk avslag på søknad.  

 

Tilbudet fra Varanger Lyd AS foretrekkes da det er rimeligere og vurderes bedre kvalitetsmessig en 

4sound.no sitt tilbud. Varanger Lyd tilbyr også installering. Tilbudet fra Varanger lyd AS er utgått 

på dato, men det estimeres en kostnad inkludert installasjon på kr 85 000,- inkl. mva.  

 

Prioritet 2. Når det er begravelser på våren ved den nye kirkegården i Lebesby, flommer det vann 

inn i de åpne gravene. På grunn av vannpumpe blir vannet drenert kontinuerlig, men dette er over 

grensen til hva som burde tillates. Det samles veldig mye grunnvann i området etter vinteren, og det 

bør dreneres skikkelig rundt hele kirkegården. Etter samtaler med Jarle Olsen, som har vært å sett 

på området, vil prisen ikke overstige kr 250 000,- for dette oppdraget. Men Jarle ønsker en befaring 

med teknisk etat før endelig pristilbud, på grunn av strømkabler osv. på øvresiden av kirken.  

 

Prioritet 3.  

Kifjord gravkapell er et viktig bygg der vi lagrer verdifullt utstyr, samt oppholdsrom, kjøkkenkrok 

og toalett til arbeiderne på kirkegården.  

Garasjeporten må bytte ut og råten i gulvet inne må restaureres. Det er også noe rørlegger arbeid for 

å oppgradere kjøkken og bad.  

Fagrør AS har gitt tilbud på kr 25 484 eks.mva.  

Fellesrådet har etterspurt tilbud fra North Construction AS for tilbud, som dem vil levere når dem 

har kapasitet. Derfor estimerer vi kun kostnaden  i første omgang, kr 274 516,- 

Totalt kr 300 000,- 

 

Prioritet 4. En komite har i 2018 utarbeidet en plan for hvordan gamle gravminner ved Lebesby 

gamle kirkegård burde bevares. Siden kirkegården i prinsippet regnes som en samisk kirkegård, og i 

tillegg har mange krigsminner, er det ønskelig at ingen gravminner slettes(Det er rikelig med plass 

på Lebesby gamle kirkegård). Alle usikrede gravminner ble lagt ned, for å unngå ulykker på 

kirkegården. De gravene som har festere, har sikret gravene på egen regning.  

For å sikre gravminnene etter forskrift, har vi fått tilbud på sikring av 30 gravminner fra firmaet 

Lauritsen Fersk Fesk Og Sveis. Kostnad kr 26 000,-. 

 

Prioritet 5. På kunes kirkegård er det, inkludert reserverte plasser, 32 ledige gravplasser. Antall 

ledige gravplasser som ikke er reservert er 3. Kirkegården på Kunes bør derfor utvides så snart som 

mulig. Her er det i hovedsak kun en utvidelse av kirkegårdsgjerdet som er kostnaden.  

Estimert kostnad Kunes kirkegård kr 100 000,- 

 

Prioritet 6. Klokketårnet i Lebesby kirke har i mange år vært ute av funksjon. Det har ikke vært 

prioritert penger til dette, men vi har nå etterspurt tilbud fra Op-elektro i Lakselv. Tilbudet er 

fortsatt ikke gitt fellesrådet. Foreløpig estimert pris kr. 50 000,- 
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Prioritet 7. Fellesrådet har tidligere søkt om tilskudd for innkjøp av lukeåpner til Kjøllefjord kirke, 

da 2 av lukene ikke fungerer og de resterende fungerer dårlig. Estimert pris kr 85 000,-  

 

Prioritet 8. Kirkeorgelet til Veidnes kirke begynte å ryke og ble defekt under gudstjenesten den 

29/7-2018. Det er et elektronisk orgel som er fra tiden da kirken ble bygd. Tilbud på nytt orgel fra 

kirkeorgel Strandskogen AS inkludert levering kr 53 200,- eks. mva.  

 

Prioritet 9. Ved Kifjord kirkegård er det 311 ledige gravplasser, inkludert reserverte. Det er 65 av 

gravplassene som er uten reservasjon. Noen av gravplassene egner seg ikke for voksne kister. Det er 

i tillegg vannrør som går ned til gravkapellet, som blokkerer for bruk av gravplasser. Her må det 

graves nytt vannrør under veien for å gjøre dem tilgjengelig. Estimert kostnad kr 100 000,- 

 

Prioritet 10.  

Lebesby kirke sitt nåværende orgel er et Harmonium med pedal bygget i 1962. Orgelet benyttes 

ikke lenger pga meget dårlig forfatning og det er ikke lønnsomt på noen måter å reparere det.  

Menighetsrådet har vedtatt å samle inn penger til ECCLESIA T 250 MED 34 stemmer, 2 manualer 

og 9 høyttalere med 1 bass. Pris kr. 235 000. Det jobbes med innsamling på forskjellige fora samt 

offer i kirken til formålet. Om kommunen ikke kan fullfinansiere orgelet, kan det være mulig å søke 

forskjellige stiftelser for midler. Om kommunen bidrar med kr 100 000,- vil det bli lettere å søke 

midler andre plasser, og gir inspirasjon til flere å bidra med gaver.  

 

Prioritet 11. Det er fremdeles god tid til planlegging for hvordan en eventuell utbygging av 

kirkegården skal foregå. Etter siste møte med rådmann og ordfører angående bispevisitasen, ble det 

snakk om å fylle et lag med jordmasse på Kjøllefjord kirkegård. En jordmasse på 60 cm er 

tilstrekkelig. Dette er en mulig løsning når behovet for flere gravplasser kommer.  

 

Nå er det mulig en del festede gravplasser ved Kjøllefjord kirkegård slettes de nærmeste årene. Det 

blir sendt ut festebrev I 2019 for 105 graver. 90 av dem er for Kjøllefjord kirkegård. Det er stor 

sannsynlighet at mange festere ønsker å slette gravplassen. På sikt vil mange gravplasser på 

Kjøllefjord kirkegård gjenbrukes. Hvor mange gravplasser som blir tilgjengelig er usikkert til det 

blir bekreftet. Det er 11 gravplasser der fester må søke om festetid over 80 år.  

 

I 2018 fikk vi ferdigstilt overgangen til nytt datasystem for kirkegårdsforvaltning. Dette medfører 

mange fordeler, inkludert bedre oversikt over gravplassene og hva som er tilgjengelig. Ved Kifjord 

kirkegård, medregnet de reserverte gravplassene, er det ledige graver til ca. 23% av befolkningen. 

 

Å utrede en plan for hvordan fremtidige gravplasser sikres for fremtiden i Kjøllefjord, burde 

planlegges og vedtas, så det er klart når behov oppstår. Estimert kostnad, konsulent arbeid kr 

85 000,- 

 

Prioritet 12. Det ble gjort vedtak i menighetsrådet om å flytte flaggstangen fra presteboligen til 

kirken. Kirken har ikke egen flaggstang. OVF, eieren av presteboligen har gitt samtykke til 

flyttingen.  

Estimert kostnad kr 30 000,- 

 

Prioritet 13. Kirkepartner IKT skal bidra til å samle enhetene i Den norske kirke til ett IKT-rike, 

med felles verktøy for alle medarbeidere, og likt servicenivå til alle, der kirkens brukere er i 

sentrum.  
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For å benytte arkiv løsningen Kirkepartner IKT leverer, må man først ha Kirkepartner Basis.  

Basis er et eksternt skrivebord med en komplett kontorstøtteløsning og egne epost adresser som 

slutter på @kirken.no.  

 

Kirkepartner Basis etablering kr 7 630,- 

Månedspris Kirkepartner Basis pr. bruker kr 778,- 

Månedspris Kirkepartner mini pr. bruker kr 100,- (kalender og epost. Krever minst 1 basis bruker) 

 

Arkiv med møteløsning. (Public 360) 

Er et digitalt arkivsystem som er godkjent i henhold til Norsk arkivstandard (NOARK5). Sikker 

lagring av virksomhetskritisk informasjon. Systemet er kjent for sin brukervennlighet med 

oversiktlig og godt tilgjengelig funksjonalitet for elektronisk arkiv, saksbehandling og 

møtebehandling.  

 

Arkiv med møteløsning etablering kr 50 000,- 

Månedspris Arkiv kr 129,17,- 

 

 

Annet 

 

Ved regnskapsårets slutt vil eventuelt overskudd bli satt inn på Disposisjonsfondet. Ved eventuell 

overskudd/underskudd, kan dette fondet benyttes for å komme i balanse.  

 

Årsmeldingen fra 2017 forklarer også avvikene fra budsjett i forhold til regnskap.  

 

Menighetsbladet, trosopplæringen og annen kirkelig aktivitet, er utgifter som ikke er medregnet i 

budsjettet. Dette er inkludert konfirmantundervisning. I kirkeloven som det refereres til i starten av 

dokumentet, er kommunen forpliktet til å bistå med disse utgiftene, men her budsjetteres 

trosopplærings tilskudd fra staten til dette formål, noe kommunen sparer på.  

 

Vi ønsker lykke til med det videre kommunale budsjettarbeidet for 2019 og ser frem til 

imøtekommelse av budsjettforslaget og investeringsplanene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Lebesby kirkelige fellesråd 

 

 

 

Terje Pettersen 

Kirkeverge 

 

 

Vedlegg:  Budsjett 2019 (regneark) 

  Årsmelding 2017 

Revisors beretning 2017 

Revisors beretning mvakomp 2017 
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Regnskap 2017 

Regnskap 2017 alle avdelinger 


