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Usendte vedlegg: Kirkeloven § 15. Håndbok for menighetsråd og fellesråd, 5.2. 

 

 

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023 

 

Bakgrunn/saksopplysninger: 

Saken legges frem som en drøftingssak der rådet bør gjennomgå alle ansvarsområder(kl § 15):  

- Kirkebygg 

- Anlegg og drift av gravplasser 

- Stillinger (kirketjener, klokker, organist, daglig leder) 

- Administrasjon og kontorhold 

- Lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsundervisning 

 

Høylandet menighetsråd har ansvaret for drift og vedlikehold av 3 kirkebygg, anlegg, drift og 

forvaltning av 4 gravplasser og har arbeidsgiveransvaret for de tilsatte som lønnes over 

fellesrådets budsjett (jfr. kirkelovens §14). Høylandet kirkelige fellesråd skal utrede 

utgiftsbehov for overnevnte ansvarsområde, mens kommunen har det økonomiske ansvar for 

de ovennevnte punktene m.fl. (jfr. kirkeloven § 15). 

 

Høylandet kirkelige fellesråd har i 2019 fått tilsagn om midler til restaurering av kirketrapp, 

Høylandet kirke kr. 30 000.- jfr. kommunestyresak 65/2018. 

 

Det neste store prosjektet for Høylandet kirkelige fellesråd er kirkemuren rundt kirkegården 

ved kirka. Muren rundt kirkegården er bygget som en kistemur med tørrmuring av gråstein. 

En historisk severdighet for Høylandet. Muren mot øst har rast ut. Den har vært forsøkt 

reparert av lokale krefter flere ganger, men raser ut igjen. For å reparere denne muren er det 

nødvendig med innleid fagkompetanse. Tørrmuring krever spesiell kompetanse og Høylandet 

menighetsråd har vært på befaring sammen med en fagmann på tørrmuring som mener det er 

en overkommelig oppgave. Ved hogging av skogen mot sør viste det seg også at muren der 

var svært ødelagt, store stykker hadde rast ut på grunn av store røtter som har brutt seg frem. 

Trærne er nå hugget slik at ødeleggelsene er stoppet. Planen er å gjenoppbygge muren mot øst 

i 2020. Muren mot sør er et meget omfattende prosjekt som krever betydelig mer utredninger 

og forarbeid. 

 

Kirkelig fellesråd jobber for at det kan arrangeres kurs i tørrmuring på kirkemuren. Dette er 

foreløpig usikkert. Rådet opprettholder ønske om å leie inn en fagmann i tørrmuring for å få 

restaurert kirkemuren mot øst i 2020. 

  



 

Nedre kirkegård på midtre Høylandet har i dag et redskaps hus og ei spisebrakke med toalett 

for ansatte og besøkende på kirkegården. Redskapshuset i reisverk er i svært dårlig forfatning. 

Huset har behov for renovering for å kunne benyttes hensiktsmessig, og for å være et sikkert 

skjul for kirkegårdens utstyr. Kirkegården fremtrer mer ryddig og velstelt dersom 

redskapshuset renoveres med tanke på å få plass til alt utstyr og redskap. I tillegg til at utstyr 

og redskap varer lengre når det oppbevares under tak.  

 

Det står ei arbeidsbrakke ved redskapshuset. Her er det oppdaget at gulvet delvis er råttent. 

Golvet må rives opp og skiftes og ødelagt varmtvannsbereder må skiftes. Dersom denne 

nødhjelpen blir gjennomført vil brakka kunne fungere som toalett/pauserom på nedre 

kirkegård, både for ansatte, frivillige og for besøkende, i flere år fremover.  

 

Høylandet kommune bør ha en minnelund, dette har etter hvert blitt vanlig i flere kommuner. 

En navnet minnelund er et gravfelt som er utstyrt med et felles minnesmerke med plass til 

flere minneplater med avdøde sitt navn. Det bør legges til rette for at pårørende kan finne en 

benk på en navnet minnelund og en plass for å sette blomsterbuketter. Grav i navnet 

minnelund medfører ingen forpliktelser utover å betale hva det koster.  

 

Høylandet kirkelige fellesråd i samråd med kirkevergen, har funnet et egnet området for 

minnelund, like ved kirken. Området bør opparbeides og renskes for store steiner, slik at det 

blir klarert for nedsetting av urner. Det bør også legges til rette for en god hvileplass for 

pårørende som kommer på besøk og et dekorativt minnesmerke. I tillegg er det ønskelig å 

bygge en liten mur for å avgrense området mot resten av kirkegården. Pårørende kan da 

komme til Høylandet for å besøke gravplassen på en minnelund som alltid er pyntet og 

velstelt.  

 

 

Framtidige utfordringer, ønsker og behov: 

 

Driftstiltak: 

2020: Høylandet kirke, restaurering av kirkemur   kr.  120.000.- 

Restaurering og reparasjon av kirkemur rundt kirka og kirkegården. Kirkemuren er bygd av 

gråstein, tørrmuring kistemur, men har rast ut mot øst. Fagfolk kreves for å få gjenskapt 

muren slik den en gang fremsto. En historisk mur for Høylandet kommune.  

 

2020: Renovering arbeidsbrakke/redskapshus nedre kirkegård kr.   100.000,- 

Renovering av redskapshus i reisverk som fremstår i svært dårlig forfatning.  

Nytt golv og varmtvannsbereder i arbeidsbrakke. Oppussing av pauserom.  

 

Investeringer: 

2020: Minnelund ved Høylandet kirke     kr.      200.000,- 

Opparbeiding av areal for minnelund. Bygging av mur som skjerming mot resten av 

kirkegården. Innkjøp av minnesmerke med brostein og tilrettelegging av hvileplass for 

pårørende.  

 

 

Kirkevergens forslag til vedtak: 

Kirkevergen anbefaler Høylandet kirkelige fellesråd å videresende forslag til økonomiplan til 

kommunestyret, med forslag om å innarbeide følgende prioriterte tiltak for Høylandet sokn i 

økonomiplanen for perioden 2020 – 2023: 



 

Driftstiltak: 

Prioriterte tiltak      2020  2021      2022 

Høylandet kirke, restaurering av mur   120’ 

Renovering redskapshus/arbeidsbrakka, nedre kirkegård 100’ 

Sum          220’       

 

Investeringer: 

Prioriterte tiltak             2020         2021  2022 

Minnelund ved Høylandet kirke    200’ 

Sum        200`             

 

 

Behandling i møtet: Gjennomgang av bakgrunn/saksopplysninger og kirkevergens forslag til 

vedtak. Rådet drøftet saken og kom frem til at det var lite hensiktsmessig å renovere 

arbeidsbrakke/redskapshus når de i utgangspunktet var i så dårlig forfatning.  En renovering 

vil kun føre til en utsettelse av bygging av et fremtidig nybygg med plass til alle redskaper og 

maskiner, kombinert med et nymoderne godt handicaptoalett, åpent for besøkende på 

kirkegården.  

 

Nytt forslag fra Egil Ulvin: Renovering av redskapshus/arbeidsbrakke strykes som driftstiltak. 

Bygging av nytt redskapshus, kombinert med handicaptoalett settes opp som investering i 

2020.  

 

Høylandet kirkelige fellesråds forslag til vedtak: 

Høylandet kirkelige fellesråd videresender forslag til økonomiplan til kommunestyret, med 

forslag om å innarbeide følgende prioriterte tiltak for Høylandet sokn i økonomiplanen for 

perioden 2020 – 2023: 

Driftstiltak: 

Prioriterte tiltak      2020  2021      2022 

Høylandet kirke, restaurering av mur   120’ 

Sum          120’       

 

Investeringer: 

Prioriterte tiltak             2020         2021  2022 

Nytt redskapshus/handicaptoalett, nedre kirkegård  300’ 

Minnelund ved Høylandet kirke    200’ 

Sum          500’       

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 


