
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/619   

Sakstittel:  KIRKELIG FELLESRÅD - LIKVIDITETSLÅN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr 90 000 i likviditetslån til Lebesby Kirkelig 

fellesråd for innkjøp av ny plenklipper til kirkegårdene. 

 

2. Lånet forfaller i sin helhet den 31/12 2019 

 

3. Lånet belastes disposisjonsfondet og føres tilbake dit ved innbetaling 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Mail fra Kirkevergen 

 

Viser til samtale på ditt kontor i dag om situasjonen rundt graving og vedlikehold av 

kirkegårdene i kommunen vår.  

 

I følge et overslag fra Røvik Maskin AS vil en reparasjon av vår eksisterende Husqvarna 

frontklipper(se bildet) komme på et sted mellom 25-30.000 kroner. Enheten for 

kraftoverføring til hjul/framdrift er utslitt og må skiftes. Klipperen er trolig rundt 10 år 

gammel og reparasjonen kan derfor bli den første i en lang rekke. 

 

Alternativet til reparasjon/overhaling er anskaffelse av en ny AWD-klipper med et tilpasset 

klippehode/aggregat på 94cm bredde. Noe som gjør det lett å komme til mellom gravsteinene. 

 Husqvarna R 316TX AWD er en av de minste PRO-maskinene i sortimentet til fabrikanten, 

men likevel fullt ut dekkende for det behovet vi har for klipp av Kjøllefjord kirkegård, Parken 

og Kifjord kirkegård. Har innhentet tilbud fra to uavhengige forhandlere og det laveste 

anbudet ligger på 83.000,- inkl. mva og klippeaggregat. Mulig at vi også trenger et ekstra 

knivsett i reserve. Sjekker også muligheten for en «innbyttepris» på den havarerte klipperen. 

 

Ettersom reparasjoner og service av vår eksisterende traktorklipper har vært forsømt, står vi 

nå helt uten mulighet for bioklipp på våre kirkegårder. Blir gresset lengere nå vil det bli 

behov for å rake alle arealene med de merkostnader som ligger i innleie av personell til 

dette. Er i dialog med en voksen person fra Kjøllefjord som kan tenke seg å ta sommerstellet 

på nevnte lokasjoner i år dersom vi får på plass nytt utstyr som virker. 

 

https://www.husqvarna.com/no/produkter/ridere/r-316tx-awd-ekskl-klippeaggregat/967847601/


Som ansvarlig for vedlikeholdet av våre kirker og kirkegårder ber jeg om at kommunen 

v/formannskapet snarest behandler dette som en søknad om forskuttering av kostnadene til 

denne investeringen. Menighetsrådets leder, Helge Masternes (på kopi) er orientert om 

akuttbehovet for ny plentraktor og har gitt sin tilslutning muntlig til at kirkevergen kan gå til 

innkjøp av ny plentraktor som her beskrevet. 

 

Finner det naturlig at investeringen etterhvert blir finansiert ved utvidet låneramme på vårt 

eksisterende lån i KLP med lånenummer 8317.50.95473 slik at ikke investeringen i unødig 

grad belaster den daglige driften av soknet. Utvidet låneopptak krever uansett et 

hjemmelsmessig grunnlag/vedtak i kommunestyret og påfølgende godkjenning fra 

Bispedømmerådet.  

 

Vurdering: 

Det er liten tvil om at det bør kjøpes inn ny klipper til kirkegårdene. Det med å utvide 

lånerammen på lånet i KLP tar noe tid, så derfor foreslår rådmannen at det gis et 

likviditetslån på inntil 90 000.- som innfris når lånerammen er utvidet.  

 

Alternativt kan kommunestyret øke årets tilskudd med 90 000.- til kjøp av klipper. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


