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Kommunedirektørens innstilling 
Driftsbudsjett 2021 økes med 5 %, totalt kr 3.936.000.  
Finansieres over Sørfold kommune sitt driftsbudsjett ansvar 4710. 
 
Investeringsrammen videreføres om vedtatt i økonomiplan 2020-2023. 
Finansieres i 2021 med opptak av nye lån, kr 1.000.000. 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
Driftsbudsjett 2021 økes med 5 %, totalt kr 3.936.000.  
Finansieres over Sørfold kommune sitt driftsbudsjett ansvar 4710. 
  



Investeringsrammen videreføres som vedtatt i økonomiplan 2020-2023. 
Finansieres i 2021 med opptak av nye lån, kr 1.000.000. 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunens ansvar for kirken i lokalsamfunnet er regulert i lov og forskrift. 
 
Kirkeloven stadfester prinsippet om at kommunen har det økonomiske ansvaret for den lokale 
kirke, slik ordningen har vært i vårt land siden kommunenes opprinnelse. 
 
Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og lønn til nødvendige, lovbestemte stillinger i 
kirken er blant annet utgiftsområdene kommunen har ansvar for. 
 
Det har vært praksis i Sørfold at Fellesrådets innspill har vært fremmet som en del av 
kommunens drifts-/investeringsbudsjett.  På grunn av innspill fremmes budsjettbehovet or 2021 
fremmes innspillene som egen sak. 
 
Sørfold Kirkelig Fellesråd behandlet budsjettforslag/økonomiplan i møte 24.9.2020. 
 
DRIFTSBUDSJETT. 
Fellesrådet har søkt om økt ramme fra 2020 til 2021 på kr 222.000 og som utgjør 6 % økning. 
 
ÅR BELØP    Økning  %vis økning 

2021 3 971 000 beholder 25 % mva komp            222 000  
                      
6 

2020 3 749 000 beholder 25 % mva komp     
2019 3 828 272 eks mva komp     
2018 3 724 000 eks mva komp     
2017 3 547 000 eks mva komp     
2016 3 414 000 eks mva komp     
2015 3 193 000 eks mva komp       

 
Oversikt over tildeling av driftsmidler 2015-2021. 
 
Etter fellesmøte mellom Soknet og formannskapet er det meldt behov for større lokaler. 
Det er sett på flere alternativer, men slike endringer bør ikke være en del av budsjettprosessen 
og må håndteres særskilt.  Rammen som tildeles for 2021 er eks disse behovene.  
 
INVESTERINGSBUDSJETT. 
I kommunens vedtatte økonomiplan er følgende prosjekter innarbeid: 
 
Prosjekt Tot.kostnad B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 

Kirken             
Røsvik kirkegård 700 0 200 500     
Røsvik kirke 3000 500 1000 1500     
Røsvik kirkegård garasje 0           
Sum 3700 500 1200 2000 0 0 

 
Midlene som kommunestyret har bevilget, kr 500.000, er øremerket det elektriske anlegget i 
Røsvik kirke. 



På grunn ledighet i stillinger har ikke Teknisk enhet hatt mulighet for å gjennomføre 
investeringsprosjektet i 2020 og en ble derfor enig med Sørfold Sokn at de skulle gjennomføre 
prosjektet, men med bistand av Sørfold kommune. 
Utgangspunktet for bevilgningene er tilstandsrapporten som Rabøll utarbeidet i 2013.  Av 
rapporten fremgår det noen punkter som er merket pålegg/påkrevd – disse skal være prioritert i 
2020. 
 
Tiltak som vil bli gjennomført som direkteanskaffelser i 2020;  
Utskifting av ujordede kabler og stikkontakter i dåpssakresti tilkobles eksisterende jordet kurs i 
rommet, etablere alarmoverføring til brannvesenet fra sprinkleranlegg, demontering av 3 
reflektorovner, 10 stk pendler i kirkerommet sjekkes og strekkavlastning monteres samt 
utskifting av underfordeler til jordfeilautomater. 
 
Det viser seg at utskifting av ovnene blir betydelig dyrere enn forutsatt og dette arbeidet må 
legges ut på anbud.  En del av midlene som er avsatt i 2021 vil også bli brukt til dette. 
I tillegg til anbud er det tatt kontakt med biskopen i Nordland for å få aksept for utskifting av 
ovnene.  Svar på dette må foreligge før anbud utlyses. 
 
Oppstart av utvidelse av Røsvik kirkegård er vedtatt i inneværende plan til 2021 og videre 
fremover. 
Det er ikke avsatt midler til nytt driftsbygg ved Røsvik kirkegård.  
 
Mørsvikbotn kapell – det pågår nå arbeid med å få inngangen til kapellet i tråd med 
bestemmelsene for universell utforming av offentlige bygg.  

Vurdering 
Kommunens enheter har alle fått reduksjon i ønsket ramme for å kunne drive videre i 2021 som 
i 2020.  Dette må også gjelde for Soknet og en foreslår derfor en økt ramme på 5 %,                  
kr 3.9366.000. 
Arbeidet med tiltak i Røsvik kirke må være ferdig før nye prosjekt blir prioritert inn i økonomi-
planen, dette også på grunn av at kostnadene ser ut til å bli svært høye.


