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Møte med formannskapet
19. oktober 2022

Gjerdrum og Heni sokn

Agenda

• Status

• Lovverk og statsbudsjettet

• Budsjett 2023 

• Annet

• Oppsummering

• Spørsmål
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Status

• Alle faste stillinger er besatt (ny sekretær, 

organist og menighetspedagog 

(undervisningsansatt)

• Har engasjert pensjonert diakon i 50 % ut 

2022

• Mur og gjerde er kommet opp igjen på 

gravplassen ved Gjerdrum, etter utglidningen 

i 2021. Samtidig er det drenert for at det ikke 

skal skje igjen.
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Status

• Arbeidet med sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke er godt i gang. Graving og bygging av 

sprinklersentral utendørs, og legging av rør og boring av hull i taket inne.

• Kommunens rammeavtaler brukes, så det er Granerud som graver, Granaas bygger og CFK 

rørlegger har knyttet til seg Lien rørlegger som kan sprinkler-anlegg. Prosjektet ledes av PEM 

Rådgivning.

• Litt forsinket ferdigstillelse, men skjer i løpet av våren 2023.
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Trossamfunnsloven § 14 – Finansiering av Den norske 
kirke

7

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten 

kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold 

og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de 

kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet 

har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder 

kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også 

tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre 

ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige 

driftsmidler.

Gravplassloven § 3 Gravplassmyndigheten og 
kommunens ansvar

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes 

med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 

budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å 

gi tilskudd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige 

driftsmidler.
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Fra Statsbudsjettet
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Budsjett 2023

• Drift

• Investering 

11

Driftsbudsjett 2023

• Innmeldt behov for kommunalt driftstilskudd i 2023 er ca 4,2 mnok

• Økning på kr 724´ fra 2022

• Det er lagt inn kr 400´ til opprettelse av fast diakonstilling, i et 50-50 spleiselag med Borg 

bispedømmeråd

• Det resterende er i all hovedsak lønns- og prisvekst

• Energikostnader

• Benytter kommunens rammeavtale

• Pensjonsanslag 

• Betydelig økning fra 2022
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Investeringsbehov
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Annet

• Ny kirkelig organisering

• Kirkerådet har vedtatt en ny modell, men den er svært lik den vi har i dag

• Årsmelding og årsregnskap https://kirken.no/gjerdrum/2021

• Kirkevalg 2023
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Oppsummering 

• Diakonstillingen

• Videreføring av dagens drift i 2023

• Sprinkleranlegg Heni kirke – investering 2023
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