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SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING – KIRKEBUDSJETTET 

 

Kirkebudsjettets post som gjelder graving ved begravelser vil i løpet av året få en 

budsjettsprekk  hvis ikke menighetsrådet får innvilget tilleggsbevilgning. 

Av budsjettposten på kr. 24 000 er allerede ca. kr. 20 000 oppbrukt (11 begravelser) og 

fremdeles gjenstår halve året.   I 2008 ble det brukt ca. 40 000 kr. på 19 begravelser. 

 

Stipulert behov tilleggsbevilgning: kr. 16 000,- 

 

Menighetsrådet ønsker også midler som kan dekke møtegodtgjørelser og evt. tapt 

arbeidsfortjeneste i forbindelse med møtevirksomhet for kirkepolitikerne/rådsmedlemmene. 

Tapt arbeidsfortjeneste vil være mest aktuelt dersom det foregår kurs/møtevirksomhet utenfor 

kommunen, noe som er aktuelt i forbindelse med kursing av det nye rådet som trår i funksjon 

fra 1. oktober i år. Ellers har menighetsrådet hittil lagt opp til kveldsmøter for å unngå 

møtevirksomhet i normalarbeidstid. 

Rådet har aldri hatt økonomi til å utbetale godtgjørelser til alle utvalgsmedlemmene slik det 

gjøres i den kommunale virksomheten, men har tidligere prioritert en fast møtegodtgjørelse 

til leder og nestleder. Denne har nå skrumpet inn til kun å gjelde leder. 

Ved å følge kommunestyrets reglement for politikergodtgjørelser/tapt arbeidsfortjeneste vil 

møtegodtgjørelsen beløpe seg til ca. kr. 20 000,- for hele året ( 9 møter x 6 personer x dobbel 

godtgjørelse til rådsleder). Tapt arbeidsfortjeneste stipuleres til  kr. 4 000.  Å  ikke kunne 

betale tapt arbeidsfortjeneste vil si at medlemmene ikke har råd til å delta på opplæring/kurs 

som foregår i normalarbeidstiden. Dette er spesielt viktig å delta på opplæring ved høstens 

innsettelse av nytt menighetsråd. Ingen av kandidatene til høstens menighetsrådsvalg er  

småbarnsforeldre slik at penger til barnepass i forbindelse med møtevirksomhet ikke trenger 

budsjetteres. 

 

Med dette som bakgrunn søker Båtsfjord menighetsråd herved om 

tilleggsbevilgning på til sammen kr. 40 000,-. Beløpet skal dekke : 

 

Ansvarsområde 1.300:  Leie av maskiner ved begravelser:   kr. 16 000,- 

Ansvarsområde 1.100:  Godtgjørelser/frikjøp folkevalgte:    kr. 24 000,- 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ann Karin Kristiansen 

Kirkeverge 

 

Kopi: menighetsrådet 

 

 

 


