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ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL
DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON
Vedlegg:
1. Søknad fra Øyer og Tretten kirkelige råd datert 20.03.2019
2. Hamar bispedømmeråd datert 09.04.2019: Tildeling av midler til nye diakonstillinger
2019 – Vedtak og prioritering.
Andre saksdokumenter ikke vedlagt:
K-sak 55/17, møte 28.09.2017: Lønnsmidler – Diakon Øyer
Sammendrag
Øyer og Tretten kirkelige råd søker om kr 200.000 pr år f.o.m. 2020 til dekning av halvparten
av lønnsutgiftene til en 50 % stilling som diakon. Hamar bispedømmeråd gir rådet frist til å
iverksette tilsettingsprosessen innen utgangen av mai 2019. Det framgår også av
tildelingsbrevet at dersom enkelte av de rådene som har fått tildelt diakonstilling ikke lykkes
med å skaffe egenfinansiering, tildeles stillingen et annet fellesråd.
Rådmannen mener tiltaket er bra og det er positivt med delfinansiering fra Bispedømmet.
På den andre siden er det ikke hensiktsmessig å behandle slike søknader uavhengig av den
årlige økonomiplan- og årsbudsjettprosessen.
Rådmannen legger saken fram uten forslag til innstilling.
Saksutredning
Bakgrunn
Øyer og Tretten kirkelige råd (Ø/Tkr) søker den 20.03.2019 om 50 % lønnsmidler til
ansettelse av diakon i 100 % stilling. Hamar bispedømmeråd har i møte 22.03.2019 vedtatt
at Ø/Tkr tildeles en 50 % stilling, av til sammen fire hele stillinger. Dersom de rådene som er
tildelt stillinger ikke lykkes med å skaffe til veie egenfinansiering (50 %) er det vedtatt en
videre prioritering. Øverst på denne lista er Ø/Tkr med ytterligere 50 % stilling. Ø/Tkr har i
ettertid justert søknaden slik at den er i samsvar med tildelingen, dvs halvparten av
lønnsutgiftene til en 50 % stilling, ca kr 200.000 pr år fra og med 2020. Bispedømmerådet
dekker lønnsutgiftene fullt ut i 2019.
Ø/Tkr skriver blant annet i søknaden:
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i alle livets faser:
Inkludering og inkluderende fellesskap
Samtaler, sjelesorg og sorgarbeid på institusjoner og blant ungdom
Styrke kommunens personalomsorg, gjennom undervisning i sorgarbeid, samtaler og etikk.»

I forbindelse med tildelingen skriver Hamar bispedømmeråd blant annet at de som er tildelt
stillinger har frist til å iverksette tilsettingsprosessen innen utgangen av mai 2019. «Det bør
da foreligge et vedtak i fellesrådet om at det skal tilsettes diakon. Dersom enkelte av disse
ikke lykkes med å skaffe til veie egenfinansiering (50 %) følger vi den videre prioriteringen i
vedtaket.»
Øyer og Tretten kirkelige råd sin økonomiske situasjon
Ø/Tkr har de siste fire årene hatt følgende regnskapsmessige mindreforbruk:
2015: kr 131.469
2016: kr 125.189
2017: kr 159.103
2018: kr 36.026.
Fellesrådets disposisjonsfond var ved utgangen av 2018 kr 565.008, redusert fra kr 689.104
ved utgangen av 2017.
Vurdering
Kommunestyret behandlet en tilsvarende henvendelse i september 2017 (K-sak 55/17),
økningen av driftstilskuddet ble henvist til behandlingen av budsjett og økonomiplan 2018 –
2021. Saken er kommentert slik i budsjettkommentarene: «Kirkelig råd har søkt om ekstra
finansiering fra bispedømmet og Øyer kommune til en diakon-stilling. Dette er en stilling
som kan inngå i kommunens tjenesteyting på mange områder, som f.eks. ungdomsarbeid,
miljøbehandling, sorgarbeid og annet. Signalene fra bispedømmet om finansiering til en slik
stilling er i beste fall uklare.»
Slik rådmannen ser det er det prinsipielt viktig å holde fast ved at slike henvendelser
avklares i økonomiplan- og årsbudsjettprosessen. Det er i den sammenheng
kommunestyret foretar den helhetlige ressursdisponeringen ved å se de forskjellige
tiltakene i sammenheng og foreta sine prioriteringer. Dette hensynet er spilt inn i
dialogmøte med Ø/Tkr og de ville formidle dette til Bispedømmerådet. På bakgrunn av
Bispedømmerådets melding om at de dersom enkelte av fellesrådene ikke lykkes med å
skaffe til veie egenfinansiering, følger den videre prioriteringen i vedtaket, finner
rådmannen det likevel nødvendig å legge saken fram for kommunestyret nå.
En diakonstilling tilknyttet Ø/Tkr vil være et positivt tiltak, se argumentasjon i søknaden. Det
er dessuten et viktig poeng at halvparten av lønnsutgiftene dekkes av Bispedømmerådet. I
dialogmøte 24.04.2019 ble Ø/Tkr utfordret på å dekke egenandelen selv, de viser til en
stram økonomi, budskapet er at det klarer de ikke.
Rådmannen velger å legge saken fram uten forslag til innstilling. Dersom kommunestyret
innvilger søknaden anbefaler rådmannen at prikkpunkt seks i Bispedømmerådets vilkår for
tildelingen av midler, framgår av vedtaket. Utkast til formulering: Dersom det i løpet av året
oppstår innsparinger på grunn av ledighet, permisjoner e.l. kan rådmannen avkorte
tilskuddet tilsvarende. Øyer og Tretten kirkelige råd plikter å holde rådmannen orientert om
slike forhold.
Innstilling:
Rådmannen legger saken fram uten forslag til innstilling.
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