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Gausdal kommune 
Politiske partier 
 
 
 
 
 
Budsjett 2021 for Gausdal kirkelige fellesråd 
 
Leder i Fellesrådet og kirkevergen var fredag 28 august i møte med økonomisjefen og 
kommunalsjefen i Gausdal kommune. Vi ble der informert om den økonomiske situasjonen 
som kommunen er i, og at alle avdelinger i kommunen må redusere sine rammer i 2021. 
Fellesrådet i Gausdal fikk beskjed om en innsparing på 5 % avrundet til kr. 300 000,- for 
kommende år.  
 
For 2020 ble det bevilget kr. 5 644 000 fra Gausdal kommune, for 2021 ser det ut som 
om tilskuddet blir på kr. 5 344 000,- I tillegg vil festeavgift inn til fellesrådet for 2021 bli 
redusert fra kr. 500 000,- til 436 500,-.  
 
De muligheter vi har til å spare opp mot kr. 300 000,- er følgende: 
 
Lønn organist; for 2020 var det lagt inn en 100 % stilling med en årslønn på kr. 460 000,-. 
Den ansatte har nå en lønn på kr. 427 000,-. Dette gir en innsparing på kr. 33 000,-. Inkludert 
sosiale kostnader blir dette totalt kr. 42 826,-. 
 
Den andre stillingen vi har på 50 % er budsjettert med kr. 213 000,-. Her kan vi ved å 
redusere stillingen med 20 % ned til en 30 % stilling spare kr. 45 422,- inkl sosiale kostnader. 
Det er da tatt høyde for en godt utdannet organist.  
 
Det kan også spares litt av refusjonen vi får for at diakonen er en dag i uka på Gausdal 
videregående skole. Her får vi refundert 10 % av lønnen til diakonen fra Gausdal kommune og 
forhåpentligvis et tilskudd fra Hamar bispekontor på kr. 70 000,-. Fra 10. august har vi 
engasjert en person til å jobbe som diakonmedarbeider på Tid Kafe. Dette engasjementet tar 
ikke all refusjonen vi får og det kan da være mulig å spare inn kr. 58 073,- inkl sosiale 
kostnader her. Det vil da ikke være midler igjen til de andre oppgavene som vikar for diakon 
tidligere har arbeidet med. Dette være seg diakonale oppgaver og trosopplærings oppgaver. 
Noe av dette kan avhjelpes ved bruk av trosopplæringsmidler. Skulle prosjektet med diakon på 
GVS opphøre av en eller annen grunn vil refusjonen opphøre og nevnte innsparing bli umulig. 
 
For inneværende år ser det ut som om strømbudsjettet går i pluss. Dette er veldig vanskelig å si 
hvordan blir i 2021, men ut ifra dette året ser en at det er mulig å spare noe her. Til sammen 
for alle kirkene kan det være mulig å spare inntil kr. 50 000,- på strøm. 
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På vedlikehold for kirkene kan det spares kr. 23 000,-. Beholder da kr. 10 000 på hver 
kirke, Svatsum kr. 7 000,-.  
 
På kursutgifter kan det spares kr. 10 000,-. Fra 20 000,- til 10 000,-. Lite aktuelt med 
kursing framover og flere muligheter på nett. Disse er ofte langt billigere også, om ikke gratis. 
 
 
Ellers legges inn en lønnsøkning for både 2020 og 2021 på 1,7 % pr. år. Dette vil medføre en 
merutgift i forhold til tidligere budsjett på kr. 36 220,-. I og med at lønnsforhandlinger for 
2020 ikke er klare er det gamle lønninger som ligger inne i lønnsbudsjettet.  
 
Med dette kan vi klare å spare inn 256 601,-. Innsparinger utover dette vil ta det som står igjen 
på vedlikehold av kirker og videre må vi gå løs på faste stillinger.  
Fellesrådet ønsker ikke å legge inn bruk av fond til drift. 
 
Så får vi den summen på kr. 63 500,- mindre i festeavgift som vi også må finne dekning for. 
Nå har vi fått stemt alle orglene i Gausdal i 2020. Det er da ikke nødvendig med en så 
omfattende stemming i 2021. Her kan vi da spare inn kr. 43 000,-. Dette går bare et år og 
pengene må inn igjen i 2022. 
 
Resten kan tas av vikarbudsjettet med til sammen kr. 20 500,-. Dette er også en vanskelig 
post da vi aldri vet hvor mye som blir å gjøre på sommeren.  
 
Flere av disse postene medfører stor usikkerhet og det gir et stramt budsjett som kan gå for et 
år men ikke flere. Budsjett 2021 vedlagt. 
 
Investeringer fremover 
 
Fellesrådet er i gang med en stor investering i Follebu. Her skal tak skiftes og det er bestemt at 
vi tar begge sider. I tillegg til tilskudd fra Riksantikvar og kommune vil fellesrådet måtte bruke 
en god del av oppsparte midler/fond. Pr nå vil vi måtte ta i overkant av kr. 700 000,- fra 
fondsmidler.  
 
I 2021 er planen at våpenhus i Vestre Gausdal skal utbedres for råteskade. Dette dekkes også 
av fondsmidler. Prisen her er satt til kr. 227 500,- inkl mva. Det er også behov for å få utbedret 
taket på sakristiet i Aulstad. Pris her har vi ikke nå, og klare føringer fra Riksantikvaren får vi 
ikke før det gamle taket er tatt ned. Tanken er at dette også kan gjøres ved bruk av fond. 
 
Aulstad kirke er nå den eneste kirken i Gausdal som ikke har fått installert vanntåke. Dette 
håper vi kan komme inn igjen som et tilskudd fra Gausdal kommune et av de nærmeste årene. 
Elles avventer vi en tilstandsanalyse for Østre Gausdal kirke. Denne er sagt skal bli klar i disse 
dager og her vil det da komme frem om det er behov for større investeringer. 
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Som dette viser så bruker Fellesrådet store summer av oppsparte fond i stedet for å søk støtte 
fra kommunen da vi er klar over den økonomiske situasjonen kommunen er i. 
 
Vedlagt følger egen oversikt over innsparinger som var foreslått og hva som fellesrådet ser er 
realistisk. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Berit Grimstad 
Kirkeverge


