Budsjettinnspill for 2022 til Fauske kommune.

Fauske, 04.11.21

Att Kariann Sørdal

Den norske kirke innehar en stabil og relativ høy medlemsmasse i Fauske kommune. I 2021 var 82,3 %
av innbyggere i kommunen medlem av kirken. Tilbakemeldinger fra innbyggere og brukerne er jamt
gode, noe som indikerer at tjenestene og forvaltningen fungerer etter forutsetningene.
Stell av kirkegårdsanleggene (170 000 m2) er avhengig av tilført bemanning i vekst og
sommersesongen. Fellesrådet tilføres ressurser fra kultur/idrett i form av skoleungdommer til klipp og
trimming av grøntarealene i Sulis og Valnesfjord. Til anleggene i Fauske finansieres sommerhjelp over
ordinær drift. To personer finansiert gjennom VTA bidrar også som nødvendig ressurs.
Med bakgrunn i Kovid-19 og reduksjon i stillingsstørrelser som til sammen utgjør 0,7 % stilling, viser
regnskapet så langt at fellesrådet styrer mot resultatmessig balanse.
Fauske kirkelige fellesrådet ble ikke tilgodesett med Kommunal deflator for 2018, 2019, 2020 eller
2021. Fellesrådet har heller ikke blitt fremmet med kommunale midler til investering siden 2014,
(dvs. de siste 7 år). Våre tjenester i gravferdsforvaltningen ligger målt i kroner godt under
landsgjennomsnittet, hvor bla. festeavgift for grav i Fauske kommune koster kr. 120.- pr.år.
Landsgjennomsnittet ligger på ca. kr. 200.- pr. år. I Bodø kommune koster årlig feste av grav kr. 410.pr år (2021). I tillegg til annen drift håndterer fellesrådet ca. +/-100 begravelser pr år samt forvaltning,
drift og vedlikehold av nevnte kirker og bygningsmasse. Dette med en grunnbemanning i driften på 2,3
% stilling. Kirketjenerne for alle kirkene utgjør 1,2 % stilling.
Fauske kirkelige fellesrådet har vært og er innforstått med at Fauske kommune er i en økonomisk
krevende situasjon. Vi har gjennom de forutgående årene sakte men sikkert vitalisert og trimmet
organisasjonen, -klart å leve opp til innbyggernes forventninger samtidig som vi har forvaltet tilkomne
ressurser på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Som skissert ovenfor er Fauske kirkelige fellesråd de
siste 4- 7 år ikke tilført midler til investeringer elle innrømmet kommunal deflator. Dette har ført til en
økende belasting for personellet og driftsbudsjettet. For å opprettholde dagens tilbud til brukerne av
tjenestene i fellesrådets forvaltningsområde begynner vi å nærme oss et smertepunkt. Vi må også nevne
at kirkene i Sulitjelma Valnesfjord og Fauske samt tilhørende bygningsmasse har behørige
vedlikeholdsbehov for å forhindre forringelse av eksisterende verdier.
Fauske kirkelige fellesråd vil med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon og i lys av
ovennevnte ikke fremme forslag til investeringsmidler i kommende år, -men håper at kommunen finner
plass til å innrømme Fauske kirkelige fellesråd kommunal deflator for 2022.
Kapitalbehov drift 2022
Kommunalt tilskudd drift
Kompensasjon Deflator 2,9%
Sum tilskudd drift 2021

(KS)

kr. 8 130 000.kr. 220 000.kr. 8 350 000.-
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Arealer og bygninger:








6 kirkegårder, areal alle kirkegårder ca. 170 000 m2
1 Gravlund (Erikstad)
3 kirker fra 120 til 150 år gamle.
1 kapell (Sulis)
2 bårehus, Valnesfjord og Fauske.
3 garasjeanlegg.
Erikstad servisbygg.

Med Hilsen
For, Fauske kirkelige fellesråd
Terje Skogvoll, kirkeverge
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