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Åmot kirkelige fellesråd oversender herved innspill til budsjettprosessen for 2023 i Åmot 

kommune.  

Budsjettet er satt opp i forståelse med trossamfunnsloven § 14 og gravferdsloven § 3: 
 

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. 
Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 
budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å 
gi tilskudd. 
Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige 
driftsmidler. 

 

Driftsbudsjett 

 Strøm har en økning i budsjett for 2023 med kr. 395.000,- i forhold til budsjett for 
2022. Dette på grunn av at de høye strømprisene ser ut til å vedvare. Strømforbruket 
pr. 30.09.22 er på ca. kr. 500.000,-.  

 tillegg til generell lønnsvekst, lønnsøkning i stillingen som kirkeverge. 

 På konto 320000 Inventar og utstyr, kirkegårder er det tatt med ønske om innkjøp av 
ny gressklipper da den vi har er gammel og skjør. Tilsvarende gressklipper som vi har 
nå koster ny ca. kr. 70.000,-. 

Vi ber om kr. 4.668.000,- i årlig driftstilskudd fra Åmot kommune for 2023. 



Større vedlikeholdsbehov/Investeringer 

 I henhold til tilstandsrapport på Deset kirke (se vedlegg), ber vi om totalt                 
kr. 1.600.000,- eks. merverdiavgift, til tak og tårn på Deset kirke. 

 

Fremtidige behov 

 Trapp på Åmot kirke. Betong «smuldrer opp». Det er ikke innhentet pris på dette. 

 Ønske om å koble seg på fjernvarmeanlegg, blant annet for å spare strømutgifter til 
oppvarming av kirken. 

 

 

Strømsparende tiltak: 

Som strakstiltak har vi satt ned temperaturen i Åmot kirke til 17 grader. Ved noen aktiviteter i 
kirken vil det være nødvendig å øke temperaturen noe, men sette ned igjen temperaturen 
etter at man er ferdig. 

Noen av aktivitetene som er i kirka kan eventuelt flyttes til 2. etg. på kirkekontoret dersom vi 
overtar «salen» som fagforbundet nå bruker som kontor. Rommet kan blant annet brukes til 
fellesråds-, menighetsråds- og stabsmøter. Det kan også brukes til noen av 
menighetspedagogens aktiviteter (trosopplæring), større grupper ved sorgsamtale mm. 

Kirketjenere, organist og kirkeverge skal ha møte i kirka 06.10.22 for å se på ytterligere 
sparetiltak. 

 

 

 

 

 
 
 


