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Utgangspunkt 

 

Øyer og Tretten kirkelige råd presenterer sitt forslag til økonomiplan for den 

kommende 4-års periode – 2022-2025 

 

 

Trossamfunnsloven sier dette om finansiering av Den norske kirke: 

§ 14 Finansiering av Den norske kirke 

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. 

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke. 

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til 

soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift. 

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter 

konkursloven. 

 

Grunnloven sier dette om Den norske kirke: 
 

Grunnloven § 16: «Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-

luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser 

om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.» 

 

 

Forskrift om økonomiforvaltningen i Den norske kirke: 
 

§6 Økonomiplan: 

 

(1) Organ for soknet på kommunenivå skal én gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

(2) Økonimplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene 

(3) Økonomiplanen skal omfatte hele virksomheten og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 

inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planlperioden. Planen skal være satt opp på en 

oversiktelig måte. 

(4) I økonomiplanen skal det for hvert å i planperioden vises hvordan de oppførte utgifter og tiltak skal 

finansieres. 

(5) Planer som omfatter avgrensede deler av virksomheten, skal integreres i økonomiplanleggingen og 

bruken av midler innarbeides i planen.  

(6) Økonomiplanen og endringer i denne vedtas på grunnlag av innstilling fra den 

økonomireglementet bestemmer. 

 

§ 7 Budsjettforslaget til kommunen 

https://lovdata.no/lov/2020-04-24-31/%C2%A76
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(1) Organ for soknet på kommunenivå skal hvert år fremme ett samlet forslag til kommunen om  

bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomheten i kommunen, samt forslag  

til bevilgninger i økonomiplanperioden. Forslaget skal bygge på økonomiplanen. 

(2) Organ for soknet på kommunenivå skal i økonomireglementet fastsette hvordan arbeidet med å utarbeide  

budsjettet  

skal legges opp, blant annet slik at medvirkning fra soknene sikres. 

§ 8.Årsbudsjettet 

(1) Årsbudsjettet er en bindende plan for midlene til soknets organer og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

(2) Organ for soknet på kommunenivå skal vedta årsbudsjettet innen årets begynnelse eller senest innen  

1 måned etter at kommunens bevilgning er kjent. 

(3) Sokn i kommuner med flere sokn skal vedta sitt årsbudsjett innen årets begynnelse, eller senest  

innen 1 måned etter at eventuelle overføringer fra organ for soknet på kommunenivå er kjent. 

(4) Soknets organer vedtar selv sitt årsbudsjett. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra den  

organets økonomireglement  

bestemmer. Endringer i årsbudsjettet skjer slik økonomireglementet bestemmer. 

§ 9.Årsbudsjettets innhold 

(1) Årsbudsjettet skal omfatte all virksomhet det respektive organet for soknet har ansvar for, 

 jf. § 2. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal vedtas på grunnlag av de inntekter og  

utgifter som organet kan forvente i budsjettåret. 

(2) Årsbudsjettet skal stilles opp på en oversiktlig måte og i samsvar med oppstillingskrav i forskriftens  

vedlegg 1A og 1B.  

Soknets organer avgjør selv hvordan ytterligere inndeling av deres budsjett skal skje.  

Prioriteringer, målsettinger og premisser som budsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.  

De enkelte bevilgningene skal føres opp med beløp og  

tekst som angir hva bevilgningen gjelder. Årsbudsjettet skal vise beløp for det år budsjettet gjelder for,  

det foregående budsjettår og det sist avlagte årsregnskap. 

(3) Det skal vedtas separate drifts- og investeringsbudsjett dersom det skal foretas investeringer i budsjettåret. 

(4) Driftsbudsjettet skal omfatte: 

a. løpende inntekter 

b. utgifter til drift 

c. overføring til investering 

d. bruk av og avsetninger til driftsfond 

e. dekning av tidligere års merforbruk. 

(5) Driftsbudsjettet skal bare finansieres av løpende inntekter. Løpende inntekter som ikke benyttes  

i budsjettåret, skal settes av til driftsfond. Dersom soknets organer tidligere har vedtatt å fordele et  

regnskapsmessig merforbruk over flere år, skal slik avsetning være dekket inn.  

Tilsvarende gjelder for øvrige pliktige avsetninger. 

(6) Det skal budsjetteres med et brutto driftsresultat som minst gir tilstrekkelig dekning for renter, avdrag og  

nødvendige avsetninger. 

(7) Investeringsbudsjettet skal omfatte: 

a. utgifter til investeringer i anleggsmidler og inntekter knyttet til anskaffelser av anleggsmidler 

b. inntekter fra salg av anleggsmidler og utgifter knyttet til salg av anleggsmidler 

c. bruk av lån 

d. utlån og mottatte avdrag på utlån 

e. overføring fra drift 

https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2646/%C2%A72


Øyer og Tretten kirkelige råd 
15. september 2021 

f. bruk av fond og avsetninger til investeringsfond 

g. dekning av tidligere års udekket beløp. 

(8) Investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse slik at alle utgifter og avsetninger bevilgningsmessig  

er dekket inn. 

 

§ 10.Budsjettstyring 

Soknets organer skal påse at det gjennom budsjettåret legges fram rapporter som viser 

utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt med det vedtatte årsbudsjettet. Dersom det er grunn til 

å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til opprinnelig eller regulert årsbudsjett, skal det i 

rapporten foreslås nødvendige tiltak. 

 

§ 11.Endringer i årsbudsjettet 

Soknets organer er ansvarlig for at det foretas endringer i årsbudsjettet når dette må antas 

påkrevd. 
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Visjon for arbeidet i Øyer og Tretten  
 

Hamar Bispedømmes visjon er «Hellige rom for alminnelige liv» Med denne visjonen ønsker vi å 

møte folk i ulike livsfaser, med sitt liv og med sin tro. I møter med sorg og glede. Gjennom dåp, 

konfirmasjon, vielse og gravferd.  

Våre kirkebygg er listeførte vernede kirker, og må behandles med respekt. Kirkegårder og anlegg skal 

være godt vedlikeholdt til enhver tid ut fra de økonomiske rammene som foreligger. 

 

 

Innledning 
Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) skal en gang i året vedta en rullering av økonomiplanen. Den 

skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. Økonomiplanen omfatter hele virksomsheten. 

Årsbudsjettet skal være i balanse, og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden. ØTKR vedtar sitt årsbudsjett senest 

én måned etter kommunen har vedtatt sin rammebevilgning.  

Første året i økonomiplanen er årsbudsjett for 2022. Økonomiplanen blir revidert i tråd med 

forutsetningene og vedtak som er gjort. Økonomiplan og kommende års budsjett behandles samtidig.  

Økonomien i ØTKR er stram og gir lite handlingsrom. Det er viktig å synliggjøre vår drift overfor 

politikere i Øyer kommune, og legge fram tilstrekkelig og god informasjon.  

Kontakt og samhandling med Øyer kommune, er avgjørende for å få gjennomført alt fra store 

investeringer til løpende vedlikehold av bygg og anlegg. 

Det er også viktig å synliggjøre hva våre ansatte og frivillige gjør for kommunen, gjennom arbeid for 

barn og unge, diakoni, kirkemusikk, kirke- og kirkegårdsarbeid. 

«Ut i fra et diakonalt perspektiv kan Kirken spille en særlig rolle i å invitere til samskaping for sosial 

innovasjon om de diakonale utfordringer vi ser rundt oss. Dette kan være en arbeidsform som styrker 

omdømmet til lokalmenigheten nettopp fordi Kirken tar initiativ til sosial innovasjon.» (Fra 

fagutvalget i diakon, KA 2019) 

Klokkeklang leses av mange i bygda, og noen utenbygds får det tilsendt år etter år. Klokkeklang lages 

av frivillige i menighetene med hjelp av ansatte på kirkekontoret. 

 

I Trossamfunnslovens §14.2.ledd står: «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.» 

 

Hamar Biskop bestemmer forordningstall i hvert enkelt sokn. ØTKR plikter å stille personell for å 

holde dette forordningstallet. Det betyr gudstjeneste hver søn- og hellidag, fordelt på to sokn, der 

kantor og kirketjener tjenestegjør i tillegg til sokneprest. Frivillige tjenestegjør som kirkeverter, og tar 

imot de som kommer til gudstjeneste.  

 

ØTKR – Øyer og Tretten sokn 
I Øyer kommune har vi to sokn, Øyer og Tretten. Det velges folkevalgte til menighetsråd i hvert sokn 

hvert fjerde år. 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Til sammen 12 medlemmer og første varamedlem 

i hvert råd, sokneprest og kommunens representant utgjør Øyer og Tretten kirkelige råd – ØTKR. 

Kirkevergen er daglig leder og sekretær for ØTKR: 

ØTKR er oppdelt i ulike utvalg med ulike arbeidsoppgaver og oppdrag, som er menighetenes 

aktiviteter og oppdrag: 

Trosopplæring barn og ungdom, Diakoniutvalg, Kirke- og kirkegårdsutvalg, Gudstjenesteutvalg, 

Utvalg for kirkemusikk og Prestegårdsutvalg. Klokkeklang lages av frivillige og ansatte.  

Det er også et Arbeidsutvalg, som forbereder saker for ØTKR, og et administrasjonsutvalg. 
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Ansatte 
 

Kirkeverge i 100% stilling. 

En stilling med mange funksjoner. Daglig leder og sekretær/saksbehandler for ØTKR. Personalansvar 

for kirkelig tilsatte, ansvar for bygg- og anlegg, gravferd, feste og oppsigelse av gravsted. Kirkevergen 

har budsjett- og økonomiansvar. Et godt samarbeid med Øyer kommune er avgjørende for 

virksomheten. 

 

Sekretær/menighetssekretær ved kirkekontoret i 40% stilling.  

I følge trossamfunnslovens §14 skal tilskuddet sikre «tilstrekkelig administrativ hjelp». Sekretæren er 

bindeleddet mellom administrasjon og menighet, og er også til god administrativ hjelp for 

kirkevergen.  Denne stillingen ønskes økt fra 40% til 60%. 

 

Vår diakon i 50% er under utdanning og vil fullføre masterstudie i diakoni i løpet av våren 2023. 

Diakonen i Øyer og Tretten ble tilsatt 15.9.2019 i en 50% stilling. ØTKR søkte i utgangspunktet om 

en 100% stilling. Øyer kommune bevilget midler til 25% diakon og retssubjektet Den norske kirke 

(rDNK) resterende 25%. Tilskuddet fra rDNK utbetales etter faktiske utgifter pr år etterskuddsvis. 

Diakonen møter folk i sårbare situasjoner, uavhengig av den enkeltes livssyn og kulturbakgrunn. 

Diakonen har særlig fokus på de som faller utenfor, og arbeider med å bygge inkluderende fellesskap. 

Forebygging, omsorg og ansvarliggjøring er stikkord for diakonens måte å arbeide på. Være veileder 

og rådgiver for omsorgspersonale i forhold til åndelig og eksistensielle spørsmål.  

Det er mange måter å jobbe på lokalt, og tiltakene utvikles ofte sammen med andre kommunale 

instanser. Det kan være innenfor områder: 

 

• Ungdomsdiakoni 

• Sorg og kriser 

• Sjelesorg og institusjonsarbeid 

• Barn/familie/samliv 

• Fellesskapsbyggende arbeid og nettverksarbeid 

• Rekruttere, støtte og veilede frivillige medarbeidere 

 

 

Vi er opptatt av å ha en åpen dialog med kommunen om diakonale behov og prioriteringer. 

Vi håper og ønsker at Øyer kommune ser viktigheten av å ha en diakon i kommunen, og at tilskuddet 

til videreutvikling av eksisterende diakonal kompetanse fra Hamar Bispedømme kan bli en realitet. 

I Øyer kommunes økonomiplan leser vi at andel institusjonspasienter med demens vokser. Økt 

samarbeid i institusjonssammenheng vil være et mål for vår diakon. Hamar Bispedømmes tildeling av 

midler gikk oss forbi i 2020/2021. ØTKR har ikke mulighet innenfor egen ramme for å øke denne 

stillingen uten midler fra rDNK og Øyer kommune.  

Vi ønsker at diakonstillingen økes med 50% når masterstudiet er fullført, og at løsningen blir delt 

25%/25% mellom Øyer kommune og rDNK.  

 

 «Helsedirektoratet har gitt ut en veileder om samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i 

kommunene og tros- og livssynssamfunn. Veilederen slår fast at de som mottar helse- og 

omsorgstjenester har rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn- alene og i felleskap med andre. 

Kommunene har sammen med tros- og livssynssamfunnene ansvar for å sørge for at denne rettigheten 

blir fulgt opp i praksis. Det er ikke slik at tros- og livssynssamfunnene eller kommunene kan velge bort 

dette. Vi er forpliktet til å ta ansvar og finne gode løsninger»  

(Etter notat fra Hamar Bispedømme.) 

 

Menighetspedaog i 35% stilling. Denne stillingen blir lønnet av rDNK. Lønn og midler til aktivitet 

for barn og unge i alderen 0-18 år bevilges etter antall medlemmer. Tilskuddet blir nå utbetalt fra 

rDNK primo juni hvert år. Disse midlene er øremerket, og kan utover lønn og aktivitet brukes til kurs, 

forsikring og driftsutgifter i forhold til stillingen. 

 

Vår kantor i 100% stilling går av med pensjon i 2022. Vi håper å få på plass en ny ansatt i løpet av 

sommer/høst 2022. 

Biskopens visitasforedrag i 2008 sier følgende om kirkemusikk i Øyer: «Det kirkemusikalske arbeidet 



Øyer og Tretten kirkelige råd 
15. september 2021 

er preget av høy kvalitet i Øyer. Et viktig tilskudd til gudstjenestelivet er tidebønnene som blir sunget 

ukentlig i henholdsvis Tretten og Øyer kirke. Dette er et stabilt og spennende liturgisk arbeid som 

kantor leder, og som blir lagt merke til også utenfor kommunen. De liturgiske korgruppene i kirkene 

bidrar også til å styrke gudstjenestearbeidet.» 

Dette arbeidet drives fortsatt av vår kantor, og har vært en viktig del av kantors arbeid. Kantor var 

medvirkende til at det ble nytt orgel i Øyer kirke, gjennom komitearbeid og innsamling av midler. 

Bygdefolket viste stor giverglede gjennom flere år før orgelet sto ferdig, og sto for 2/3 av kostnaden. 

Andre oppgaver: orgelhalvtime i Øyer og Tretten kirke, folkemusikkmesse, sang- og andaktsstunder 

på Helsehuset og Bakketun, ulike konserter. Kantor medvirker ved gudstjenester, gravferd, 

konfirmasjon og vielser, trosopplærings aktivitet og annet menighetsarbeid. 

 

Kirketjener i 50% og 100% stilling. Disse to gjør tjenester ved gudstjenester, konfirmasjon, vielser 

og gravferd. Utetjenesten består i forberedelse til gravferd, vedlikehold av bygg og anlegg sommer og 

vinter, fjerne gravminner på oppsagte gravsted, rette opp gravminner etter forespørsel fra fester. 

Kirketjener i 100% har også graveansvar ved gravferd. Kirketjenerene er også verdige representanter 

for kirka i Øyer og Tretten i sine møter med folk i ulike livsfaser. Våre to kirketjenere i 50% og 100% 

er kreative og dyktige i sitt arbeid, og de går sjelden i fra uløste oppgaver. Men, innenfor 

stillingsstørrelsen er det ikke tid til alle uforutsette oppgaver. 

 

ØTKR ønsker midler til en sesongarbeider/sommervikarer i tilsvarende 50% stilling fra 1.mai til 

30.september. Dette vil avhjelpe kirketjenerne i en travel sesong, og gjøre det mulig å ta ut mer ferie 

som et seniortiltak  Tilsetting av sesongarbeider, eller flere sommervikarer, vil også være et bidrag til 

rektuttering av stillinger i Den norske kirke. 

 

 

Bygg og anlegg 

Investering, oppgradering og ønsker 
 

Løpende vedlikehold er en utfordring i et stramt budsjett. Det er lite handlingsrom i nævårende 

rammebevilgning til reparasjoner og uforutsette utgifer. Det har til nå ikke vært en plan på utskifting 

av PC og teknisk utstyr. Vi har ikke tilstrekkelig rom i budsjettet når strømutgiftene øker.  

Økte husleie- og renholdskostnader er ikke justert i rammetilskuddet.  

 

Våre kirkebygg framstår som stolte kulturbygg. Med midler fra Riksantikvar over statsbudsjettet, og 

investeringsmidler fra Øyer kommune, er tårnet i Øyer kirke reparert for råteskader, og 

vanntåkeanlegg installert i 2021. 

Det er bevilget midler til vanntåkeanlegg i Tretten kirke i 2022, oppgraderding av fasade Øyer kirke i 

2024. Øyer kirke fyller 350 år i 2025 og det blir flott å vise fram ei kirke som har blitt tatt vare på, 

restaurert, og som er sikret i forhold til brann og innbrudd. Det er uerstattelige verdier i våre to 

kirkebygg. Trappene ved Tretten kirke blir oppgradert med investeringsmidler i 2022. Varmekablene 

under skiferen ved HC-inngang er ute av drift. Murpuss mellom skiferhellene smuldrer opp pga salt 

ved is om vinteren. Det samme har skjedd med hovedtrappa. Noen skiferheller er løse og utgjør en 

fare for de som ferdes der.  

Orgelet ble innviet i 2018, og vi forventer nå at kommunen innfrir gjenstående lån på ca 1 mill. 

Bygdas befolkning samlet inn ca 2,2 millioner, og Øyer kommune garanterte for den siste millionen. I 

to år har vi betalt kun renter, men fra 2021 forfaller både renter og avdrag. Det er fremmet forslag til 

kommunen om innfrielse av lån, og dette står vi fast ved. 

 

Øyer kirkegård/parkeringsområde 

Ny gressklipper står i investeringsbudsjettet for 2023. 

Mur langs parkeringsplass ved Øyer kirke er under forfall. Muren er på god tur til å skli ut, og er til 

fare for de som kjører og parkerer for langt ut mot kanten. Veien, fra innkjøring sør til nord må høvles, 

gruses og klores.  

 

Andre bygg 

Servicebygg, porter, ved Øyer og Bruvin må beises.  

Kapell på Tretten må beises. Stakittgjerder må beises og holdes vedlike.  

Ved Tretten kirke står det en gammel container, som har vært brukt til lager i mange år. Denne ønskes 

fjernet og solgt til noen som har behov. Det er ønskelig med et nytt servicebygg der containeren står, 
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for å huse teletinere, bårevogn, grinder og annet sesongutstyr. Dette bygget får plass der containeren 

nå står.  

 

Navnet minnelund på Tretten og i Øyer er ønsket av folk i bygda. På Tretten kirkegård er det, slik det 

er nå, ingen egnet plass. Ved en utvidelse av kirkegården kan dette bli en realitet. 

Øyer kirkegård har ingen ledige graver. På Bruvin gravlund er det plass, så det er mest hensiktsmessig 

å opprette navnet minnelund der. Det er god plass, og det ligger til rette for en god plassering. Et 

monument, der navneplater på avdøde plasseres, er under utarbeiding. Beplantning, et sted å 

legge/sette fra seg blomster, estetisk utførelse av plassen er noen av punktene rådet må tenke 

igjennom. Det følger også med en søkeprosess for å få dette på plass. 

 

Tretten kirkegård. Det er et tenkt område til utvidelse av kirkegård, men det er foreløpig ikke gjort 

formelle avtaler om dette. Det er kun ett felt igjen, som begynner å fylles opp, men vi har fortsatt 

ledige graver innimellom de eksisterende. 

Det vil være hensiktsmessig å tenke et forprosjekt i nærmeste framtid, og vi fremmer forslag om dette 

til kommunens investeringsplan i 2025. 

Gamle steinmurer må repareres. 

 

Utstyr og økte driftsutgifter. Vi har utarbeidet en plan på utskifting av IKT-utstyr, som 

implementeres i budsjettforslag 2022, og i økonomiplanen videre. Økte driftsutgifter i form av husleie 

og renholdsutgifter i nye kontorlokaler, har ikke tidligere vært justert i rammebevilgnigen. 

Det er pr nå ingen andre aktuelle lokaler i området. 

 

Øyer Prestegård. OVF eier prestegården i dag. Departementet behandler saken, som er unntatt 

offentlighet, i høst om OVF fortsatt skal stå som eier, eller om den blir overført til rDNK.  

Pr i dag leier ØTKR Prestegårdssalen til menighetsaktiviteter. Vi kan også leie ut salen til lag og 

foreninger, eller til private. Under pandemien har det vært mindre utleie og med det mindre inntekter. 

 

 

Konkrete behov til driftbudsjett 2022-2025,  

utover forventet rammetilskudd i 2022 kroner. 
 

 2022 2023 2024 2025 

Stillinger     

50% sesongarbeider 5 mnd 115.000 115.000 115.000 115.000 

+ 20% sekretær (utvidelse fra 40%)  117.000 117.000 117.000 

+ 25% diakon (utvidelse fra 50%)   190.000 190.000 

     

Utstyr     

1 IKT utstyr , PC/skjerm,  16.000 16.000 16.000 16.000 

     

Økte driftsutgifter     

2. Husleie/renholdsutgifter kirkekontor 50.000 50.000 50.000 50.000 

3. Økte merkantile utgifter, kopimaskin,  

etterslep tekniske løsninger 

10.000 10.000 10.000 10.000 

     

Vedlikehold/løpende vedlikehold, bygg 

og anlegg 

    

3. Beise servicebygg Bruvin 10.000    

4. Beise/male kapell Tretten  10.000   

5. Reparere gamle steingjerder, Tretten  30.000   

6. Oppgradere/høvle/klore/gruse vei, 

kjørkjevangen Øyer kirke fra sør til nord 

25.000  25.000  

7. Beise servicebygg Øyer kirke   10.000  

8. Annet løpende vedlikehold  20.000 15.000 20.000 55.000 

Sum vedlikehold hvert år 55.000 55.000 55.000 55.000 

SUM tillegg i ramme 246.000 117.000 190.000 0 
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Ekstra påkrevd vedlikehold   2021/2022 

Mur langs parkeringsplass, renske 

skråningner, Øyer kirke 

40.000    

 

 

 

(Ikke prioritert rekkefølge) 

1.Plan på utskifting av utstyr 

2.Økt husleie og renhold ved nytt kontor 

3.Økte merkantile utgifter 

4.Vedlikehold 

5.Vedlikehold 

6.Vedlikehold 

7.Vedlikehold 

8.Løpende vedlikehold 

 

Utgangspunkt for rammetilskudd i 2022 er kr 3.577.000 (2021 kroner) 

 

ØTKR ønsker økt rammetilskudd med kr 244.000,- fra 2022.  

50% sesongarbeider i 5 mnd er da lagt til konkrete behov 

 

Fra 2023 ønskes økt rammetilskudd med ytterligere kr 115.000,-  

Økt 20% sekretær lagt inn 

 

Fra 2024 ønskes økt rammetilskudd med ytterligere kr 184.000,- 

Økt 25% diakon lagt inn 

 

2022 2023 2024 2024 

3.577.000  3.823.000 3.940.000 4.130.000 

+246.000 + 117.000 +190.000  

3.823.000 3.940.000 4.130.000 4.130.000 

 

 

Med økt rammetilskudd vil det være mulig å bygge opp et disposisjonsfond over tid, og etter 

hvert kunne budsjettere med avsettning til disposisjonsfond.  

 
 

 

Investeringer (ligger i Øyer kommunes investeringsplan for 2022-2025) 

 

 2022 2023 2024 2025 

Vanntåke, Tretten kirke 1.950.000    

Trapper, Tretten kirke 350.000    

Ny gressklipper, Øyer  150.000   

Oppgradering fasade, Øyer   950.000  

     

 

Andre prosjekt, som ønskes inn i kommunens investeringsplan/oppgraderingsbevov 

 

 2022 2023 2024 2025 

Navnet minnelund på Bruvin gravlund  30.000   

Utvidelse av Tretten kirkegård, forprosjekt    100.000 

Nytt servicebygg/uthus ved Tretten kirke  300.000   
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ØTKRs mer- og mindreforbruk foregående år 
 

Siden 2019 har ØTKR hatt et merforbruk i sitt driftsbudsjett. På disposisjonsfond står det igjen ca kr 

40.000,- etter at merforbruk i 2020 er inndekket. 

 
2020 2019 2018 2017 

kr -103.277,- kr -131.155,- kr 36.026, - kr 159.103, - 

 

 

 

 

Investeringsbudsjett 2022-2025 
 

 

  Investeringsbudsjett 
Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

010-
389+429 Investeringer i anleggsmidler 0 0 0 

 

390 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 2 300 000 150 000 950 000 10000 

500-509 Renteutgifter, låneomkostninger 0 0 0  

510-519 Avdrag på lån 0 0 0  

520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 0 0 0  

530-599 Avsetninger 0 0 0  

  Årets finansieringsbehov 2 300 000 150 000 950 000  

           

  Finansiert slik:        

910 Bruk av lånemidler 0 0 0  

660-670 
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast 
eiend. 0 0 0 

 

700-779 Refusjoner/Overføringer 0 0 0  

790 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 2 300 000 150 000 950 000  

800-879 Tilskudd til investeringer 0 0 0  

920-929 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 0 0 0  

  Sum ekstern finansiering 2 300 000 150 000 950 000  

           

970 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0  

930-959 Bruk av avsetninger 0 0 0  

  Sum finansiering 2 300 000 150 000 950 000  

           

  Udekket/udisponert 0 0 0  
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Årsbudsjett 2022 

 

 

               

  Regnskapsskjema - Drift Tilskudd Adm Kirker Krk.gård MR Totalt 

  Inntekter             

600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter   0 0 580 000 121 000   

660-679 Salg av driftsmidler/fast eiendom   0 0 0 0   

700-789 Refusjoner/overføringer   167 610 0 0 0   

790 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale   0 0 0 0   

800-829 Statlige tilskudd   0 0 0 200 000   

805 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke   0 0 0 385 000   

830-839 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 3 823 000 0 0 0 0   

840-859 Tilskudd fra sokn og organ for sokn   0 0 0 0   

860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler   0 0 0 125 000   

  Sum driftsinntekter 3 823 000 167 610 0 580 000 831 000 5 401 610 

                

  Utgifter             

010-099 Lønn og sosiale utgifter   1 139 457 1 288 777 582 204 662 446   

100-299 Kjøp av varer og tjenester   736 718 300 000 347 000 265 008   

300-
389+429 Refusjoner/overføringer   0 0 0 0   

390 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale   0 0 0 0   

400-479  Tilskudd og gaver   0 0 0 80 000   

  Sum driftsutgifter:   1 876 175 1 588 777 929 204 1 007 454 5 401 610 

                

  Brutto driftsresultat: 3 823 000 -1 708 565 -1 588 777 -349 204 -176 454 0 

                

900-909 Renteinntekter og utbytte   0 0 0 0   

920-929 Mottatte avdrag på utlån   0 0 0 0   

500-509 Renteutgifter og låneomkostn.   0 3 529 0 0   

510-519 Avdrag på lån   0 42 026 0 0   

520-529 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.   0 0 0 0   

  Netto finansinntekter/-utgifter   0 -45 555 0 0 -45 555 

                

590 Avskrivninger   0 0 0 0   

990 Motpost avskrivninger   0 0 0 0   

  Netto driftsresultat 3 823 000 -1 708 565 -1 634 332 -349 204 -176 454 -45 555 

                

  Interne finansieringstransaksjoner:             

930 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)   0 0 0 0   

940-949 Bruk av disposisjonsfond   0 0 0 0   

950-959 Bruk av bundne fond   0 45 555 0 0   

  Sum bruk av avsetninger   0 45 555 0 0 45 555 

                

530 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)   0 0 0 0   

540-549 Avsatt til disposisjonsfond   0 0 0 0   

550-559 Avsatt til bundne fond   0 0 0 0   

570 Overført til investeringsregnskapet   0 0 0 0   

  Sum avsetninger   0 0 0 0   

                

  REGNSKAPSMESSIG MINDRE-/MERFORBRUK  3 823 000 -1 708 565 -1 588 777 -349 204 -176 454 0 


