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INNSPILL TIL HØRING OM KOMMUNALT BUDSJETT 2022 

 

Det kommunale finansieringsansvaret for Den norske kirke i Sel følger av 

trossamfunnsloven § 14 andre til fjerde ledd: 

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.  

 

Se for øvrig: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/brev/brev-orientering-om-

forholdet-mellom-den-norske-kirke-lokalt-og-kommunen-etter-ny-

trossamfunnslov/id2788731/ 

 

Sel kirkelige råd reagerer sterkt på at Sel kommune tildeler oss en ramme til tross for at loven 

slår fast at tilskuddet skal gis etter budsjettforslag fra soknet. Sel kirkelige råd, som 

forvaltningsorgan for soknene i Sel, har ikke blitt invitert inn i budsjettprosessen slik som 

loven tilsier.  

 

Rådet er meget bekymret for konsekvensene av kuttene som rammen til drift vil føre til. 

Rammen for 2022 har en reduksjon på 500 000,- i forhold til 2021. Dette kommer på toppen 

av reduksjon på 300 000,- i 2021. I tillegg kommer lønns- og prisstigning. Dette gir Sel 

kirkelige råd nesten 20 % mindre til drift- og vedlikehold i løpet at et par år. Reduksjonen 

begrunnes bl.a. i negativ demografi i kommunen, men for vår virksomhet er det motsatt. Med 

en høyere gjennomsnittsalder øker antall begravelser, og de fleste andre tjenester må 

opprettholdes med samme kostnader uansett gjennomsnittsalder og innbyggertall.  

 

For at vi skal holde vårt budsjett innenfor tildelte rammer, har vi kuttet jevnt i alle aktiviteter. 

Dette gjør at kuttene blir lite synlige, men kvaliteten på aktivitetene vil bli betydelig redusert. 

I budsjettet for 2022 er det lagt inn betydelig innsparinger på faglig oppdatering, vedlikehold 

og aktivitet for barn og unge. Likevel må det brukes rundt 250 000,- av ubundne fond. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sel kirkelige råd 

 
 

Skal vi kunne tilby kommunens innbyggere de tjeneste de etterspør, samt kunne tilby Sel 

kommune samarbeid om de menneskelige ressursene vi innehar, må økonomien stabiliseres. 

Vi kjenner Sel kommune sine utfordringer med økonomi, men trossamfunnsloven pålegger 

kommunen å finansiere vår drift. Likevel er vi villig til å være moderate i våre krav for 2022. 

Helt konkret ber vi om at Sel kommune øker overføringene til Sel kirkelige råd med kr. 

250 000,-. Midlene er tenkt benyttet til: 

• å styrke vårt diakonale arbeid med de svakeste i Sel. Vi ser store behov for å jobbe 

med ensomme eldre, ungdom og psykisk helse, og barnefamilier. 

• Opprettholde kompetansen til diakonmedarbeider, menighetspedagog og gravplass-

arbeidere gjennom faglig oppdatering. 

• Styrke samarbeidet med Sel kommune, særlig med tanke på krisehåndtering, 

omsorgsarbeid, samarbeid med Frivilligsentralen og fokus på frivillighetens år 2022. 

• Opprettholde en verdig kvalitet på vedlikeholdet av våre 3 gravplasser på Nord-Sel, i 

Sel og i Heidal. 

• Kunne gjennomføre en verdig bispevisitas med biskop Solveig Fiske 3. – 5. mai 2022 

med visitasgudstjeneste og visitasforedrag 15. mai. Dette blir et «utstillingsvindu» for 

Sel kommune, siden journalister ofte følger biskopen. 

Uavhengig av om Sel kommune følger vårt krav om å øke våre rammer med kr. 250 000,-, ser 

Sel kirkelige råd se seg nødt til å benytte kr. 250 000,- av fond for å kunne drifte på et 

minimumsnivå. Skal vi kunne gjøre en forandring på kulepunktene over, er en økning i 

rammen helt nødvendig. 

 

Sel kirkelige råd forvalter Sel kommunens største kulturskatt: 3 kirker og 2 kapell. Alle 

kirkene er listeført hos Riksantikvaren fordi bygg og inventar har så stor verdi. 1 kapell er 

fredet. Det er et stort ansvar ivareta disse verdiene på vegne av kommunens innbyggere, og 

kommunestyret må sørge for at økonomien rundt dette er på plass. Det er utarbeidet en egen 

investeringsplan som ivaretar dette, og vi henstiller på det sterkeste at kommunestyret følge 

denne. 

 

Sel kirkelige råd forventer at Sel kommune følger trossamfunnsloven, og lar Sel kirkelige råd 

få presentere sitt budsjettforslag før det kommunale budsjettarbeidet begynner. Vi innser at 

dette er for seint for 2022, men at dette blir gjort forskriftsmessig for budsjettet 2023. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Sel kirkelige råd 

 

 

Steinar Grønn 

kirkeverge 
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