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Høringsnotat vedrørende budsjett 

 
Investering 
I Formannskapets innstilling til ny økonomi- og investeringsplan 2022-2025, er Øyer og 
Tretten kirkelige råds, ØTKR, investeringsprosjekt utsatt til 2024.  
 

 Oppgradering av trapper Tretten kirke – utsatt fra 2022 til 2024 

 Vanntåkeanlegg Tretten kirke – utsatt fra 2022 – 2024 

 Ny gressklipper – utsatt fra 2023-2024 

 Fasade/oppgradering Øyer kirke – opprinnelig satt opp i 2024, med tanke på 
kirkejubileet i 2025 (Øyer kirke 350 år). 

 
 
Vi ser det høyst risikabelt å utsette oppgradering av trapper ved Tretten kirke til 2024. 
Trappene utgjør en helserisiko både for ansatte og besøkende til kirka. 
Varmekablene i HC-inngangen har vært ute av drift noen år. Murpuss har smuldret opp ved 
bruk av issmelter og salt over tid. Trappa må rives og mures opp på nytt, med varmekabler, 
og ny skifer må legges.  
Her handler det om tilgjengelighet for folk med bevegelsesutfordringer. 
 
Hovedtrapp mangler varmekabler. Her løsner det skiferheller, og murpussen forvitrer også 
her ved bruk av salt og issmelter. Du vet ikke hvilken helle som er løs før uhellet kan være 
ute.  
Det er særlig ressurskrevende i vintersesongen, når trappene må saltes og strøs i god tid før 
gudstjeneste og kirkelige handlinger (gravferd, vielse), for å forhindre uhell. Kirka skal være 
tilgjengelig og trygg for alle til enhver tid. 
 
I investeringsplanen er det satt av 350.000 til oppgradering av trapper. Kirketjener mener 
dette kan gjøres for ca kr 150.000,-. Eksakt tilbud er ikke innhentet fra vår side. 
 
Vanntåkeanlegg Tretten kirke har vært utsatt flere ganger. Nå er den utsatt igjen til 2024. 
Hvor lenge tør kommunen å utsette dette prosjektet? Tretten kirke nærmer seg også 350 år, 
og har uerstattelige verdier innvendig.  
 
Ny gressklipper var satt inn i investeringsplanen i 2023, av den grunn at vi sliter på gammelt 
utstyr. Det ble kjøpt ny i 2020, men vi har tre kirkegårder og har ikke mulighet for å kjøre 
klippere imellom kirkegårdene. Vi trenger utstyr for å håndtere vedlikeholdet på anleggene 
våre, og vi trenger det på alle tre kirkegårdene.  
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Oppgradering av fasade Øyer kirke var opprinnelig satt opp i 2024.  
Det er høyst nødvendig med oppgradering av resterende fasade. Tårnet ble reparert og malt 
i år, med investeringsmidler og midler fra Riksantikvaren over Statsbudsjettet.  
 
Vi er bekymret for kommunens videre prioritering i økonomiplanperioden hvis våre prosjekt 
utsettes til 2024. 
Vi tilrår at «Oppgradering av trapper Tretten kirke» blir utført i 2022, og at resterende 
prosjekt gjennomgås på nytt. 
I prioritert rekkefølge, som i opprinnelig forslag: 
 

1. Oppgradering av trapper Tretten kirke - 2022 
2. Vanntåkeanlegg Tretten kirke  
3. Ny gressklipper  
4. Oppgradering av fasade Øyer kirke  

 
 
Budsjettprosess 
Vi ønsker å belyse budsjettprosessen ytterligere.  
I samarbeid med tjenesteleder har ØTKR fulgt kommunens prosess. Tjenesteleder har 
oversendt våre behov til ledelsen i kommunen, og ØTKR sin økonomiplan med forslag til 
årsbudsjett ble lagt ved i sin helhet til i Formannskapet. Dette er vi godt fornøyd med, og i 
tråd med vår forpliktelse i henhold til Trossamfunnslovens § 14: «Kommunen gir tilskudd til 
kirkens virksomhet lokalt. … Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet»  
Det er en forventning fra vår side, om å lese hva Øyer og Tretten kirkelige råd får i 
rammetilskudd av kommunen, i kommunens økonomiplan. Vi ønsker at dette blir tydeliggjort 
i neste års økonomiplan. 
 
Det vises også til «Lillehammer kommunes budsjettdokument 2022-2025» (på hjemmesida 
til Lillehammer kommune), som tydelig viser Lillehammer kirkelige fellesråds virksomhet. 
 
 
Orgellån 
Øyer kommune garanterte for lån til nytt orgel i Øyer kirke. Bygdas befolkning samlet inn ca 
2,3 millioner. Lånet var avdragsfritt i to år, til og med 2020. Det gjenstår kr 959.000, - i lån. 
Hvis lånet ikke blir innfridd i 2022 må vi søke om tilleggsbevilgning for å dekke renter og 
avdrag. Vi har ikke mulighet innenfor tildelt rammetilskudd. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elin Paulsrud  
Leder I ØTKR Anne Berit Riisehagen Gillebo 
 Kirkeverge 
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