Retningslinjer for utleie av kirkene i Malm og Verran sokn
Vedtatt av Verran kirkelige råd den 14. mars 2013, sak nr. 08/13.
Godkjent av Nidaros bispedømmeråd, den 9. april 2013

1. Utleie av kirkene i Verran kommune skal skje i henhold til ”Lov om Den norske kirke § 20” og
"Regler for bruk av kirken fastsatt av kirkemøtet 15. november 1991. Sist endret ved vedtak i
Kirkemøtet 19. november 1999".
2. Etter at menighetens eget behov for bruk av kirkene er fastsatt, kan kirkene leies ut til andre
aktører. Søknader behandles av Verran kirkelige råd i den rekkefølge som de kommer inn.
Vurdering av utleie en bestemt ukedag/helg må sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i den
aktuelle kirke, samt tilgjengelighet på den kirkelige bemanning.
3. Ved utleie av kirken stiller menigheten med kirketjener til åpning og lukking av kirken, samt til
brannvernledelse under arrangementet. Ved utleie til konserter/kulturarrangement skal
tilrettelegging/rigging før og etter arrangementet, samt billettsalg ordnes av leietaker.

PRISLISTE VED UTLEIE AV KIRKER OG ANDRE TJENESTER I MALM OG VERRAN SOKN
1. Leie av kirke for personer og organisasjoner som er bosatt/hjemmehørende i Verran
kommune.
a) Til vigsel:
-

Der en eller begge bor i kommunen,
og er medlemmer av Den norske kirke:

Ingen avgift

Der en eller begge bor i kommunen,
og ingen er medlemmer i Den norske kirke:

Avgift jfr. punkt 2c nedenfor

b) Til begravelse/bisettelse, og avdøde var medlem av Den norske kirke:

Ingen avgift

Til begravelse/bisettelse, og avdøde ikke var medlem av Den norske kirke:
-

Avgift for bruk av kirken jfr. punkt 2d nedenfor, unntatt avgift for åpning og lukking
av grav

c) Konserter/kulturarrangement der menigheten selv står som arrangør:

Ingen avgift

d) Konserter/kulturarrangement der kirken leies av andre: kan påregne avgift for å dekke
kirkens utgifter f.t. kr. 500,- (Verran musikkråd, Verran kommunale kulturskole og lignende)
e) Øvrige konserter hvor det selges billetter kommer under samme ordning som 2.a.
f) Utleie av menighetssaler følger egne instrukser.

2. Leie av kirke for personer og organisasjoner som ikke er bosatt/hjemmehørende i Verran
kommune.
a) Konserter/kulturarrangement der kirken leies av andre:
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr. 1.000,- maksimum kr. 5.000,- Dette inkluderer
kirketjener til åpning og lukking av kirken, samt til brannvernledelse under arrangementet.
Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.
b) Andre arrangement i regi av organisasjoner/virksomhet som ikke er en del av Den norske
kirke: kr. 1.000,- pr. dag.
c) Vigsel, der verken brud eller brudgom bor i kommunen,
eller, der ingen av dem er medlemmer av Den norske kirke:
Bruk av kirken:
Grunnleie kirke (inkl. oppvarming, renhold
og tjenester utført av kirketjener)

kr. 1.500,-

Tillegg ved bruk av ansatt organist

kr. 1.000,-

d) Til begravelse/bisettelse:
Bruk av kirken:
Grunnleie kirke (inkl. oppvarming, renhold
og tjenester utført av kirketjener)

kr. 1.500,-

Tillegg ved bruk av ansatt organist

kr. 1.000,-

I tillegg kommer avgift til åpning og lukking av grav og festeavgift jfr. vedlegg til
kirkegårdsvedtektene.

3. Refusjon av kostnader ved gudstjenester og oppbyggelige møter.
Refusjon skal dekke kirkens konkrete ekstrautgifter ved gjennomføring av arrangement/møter.
Forventet beløp avtales med arrangør i forkant.

Avgiftssatsene under punkt 1 og 2 kan årlig indeksreguleres av fellesrådet/ kirkevergen.

