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ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2025 
 
Bakgrunn/saksopplysninger: 
Ifølge trossamfunnsloven § 14: 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. 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 (eks. konfirmasjon), diakoni og kirkemusikk inngå.  
 
Høylandet kirkelig fellesråd 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. Bemanning: 50 + 15% kirkegårdsarbeider/kirketjener, 30% organist, 
45% kirkeverge/daglig leder og 5% klokker. Ingen endringer i stillingsprosenter i 2021. 
Høylandet sokn har mottatt en henvendelse fra Høylandet kommune som viser at en foreløpig 
ramme for 2022 vil ha en deflator med økning på 3% i forhold til driftsrammen 2021. 
Vedlagte vedlegg: Økonomisk oversikt, 2022 – 2025 viser fordeling av foreløpig tildelt 
ramme. Beregningen tar utgangspunkt i regnskap 2020 og budsjett 2021.  
 
Høylandet kirkelige fellesråd fikk i 2019 tilsagn på kr. 150 000.- til minnelund ved Høylandet 
kirke. Denne ble ferdigstilt i august 2021. I 2021 ble det ikke nye tilsagn utover 
rammeoverføringen til drift. Kirkelig fellesråd brukte av egne oppsparte fondsmidler til 
bygging av ny trapp til Drageid kirke. Sluttsum kr. 147 699. 
 
Nye driftstiltak 
Det neste store prosjektet for Høylandet kirkelige fellesråd er kirkemuren mot øst. 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, eller kursing av kirketjeneren. Tørrmuring krever spesiell kompetanse 
og Høylandet menighetsråd har vært på befaring sammen med en fagmann på tørrmuring som 
mener det er en overkommelig oppgave. Høylandet kommune har satt i gang et samarbeid 
med Inter reg, Fylkeskommunen og Museet Midt. Målet med samarbeidet er å få til et kurs 
med tørrmuring av kistemur ved Høylandet kirke. 



 
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 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 og på et støpt, tørt underlag.  
 
Nye investeringer.  
Drageid kirke har et klokketårn, en støpul, frittstående ved kirka. Dette ble bygd i 1976 og 
bære preg av slitasje begynnende råteskader. Tårnet kan restaureres, men det vil antagelig bli 
billigere å rive den gamle og sette opp en ny.  
 
Taktekking på Høylandet kirke er skiferstein. Ifølge tilstandsrapport utført av sivilingeniør 
Robert Williamsen 04.03.2011 var skifertaket modent for omlegging. Det har vært gjort flere 
opprettingsarbeid siden 2011, men nå er tiden moden for systematisk omlegging. Dette må 
gjennom føres i løpet av 2-4 år. Vinteren er tøff for de steinene som nå ligger løst grunnet 
rustne spikere. Tilstandsrapporten fra 2011 antyder at det vil koste ca. kr. 600 000.-. Ettersom 
det har gått 10 år siden denne rapporter, vil en prisantydning i dag komme på ca. 1 500 000.-. 
 
Framtidige utfordringer, ønsker og behov: 
 
Driftstiltak: 
2022: Høylandet kirke, restaurering av kirkemur   kr.  120.000.- 
Restaurering og reparasjon av kirkemur. Kirkemuren er bygd av gråstein, tørrmuring 
kistemur. En historisk mur for Høylandet kommune. Samarbeid mellom Høylandet kommune, 
Fylkeskommunen, Museet Midt og Inter reg. 
 
2022: Renovering redskapshus nedre kirkegård   kr.   150.000,- 
Renovering av redskapshus i reisverk som fremstår i svært dårlig forfatning.  
 
Investering: 
2023: Nytt klokketårn Drageid kirke     kr.  250 000.- 
Riving av gammelt klokketårn. Bygging, oppsett av nytt tårn, støpul.   
 
2024: Omlegging av skifertak Høylandet kirke    kr.  1 500 000.- 
Tekking av skiferstein er moden for omlegging ifølge tilstandsrapport. 
 
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 2022 – 2025. Økonomiplanen inneholder nedenfor nevnte nye 
tiltak og skjema Økonomisk oversikt 2022 – 2025 Høylandet kirkelige fellesråd.  
 
Nye driftstiltak: 
Prioriterte tiltak      2022  2023      2024 
Høylandet kirke, restaurering av mur   120’ 
Renovering redskapshus, nedre kirkegård   150’ 
Sum          270’       



Nye investeringer:  
Prioriterte tiltak      2022  2023      2024 
Nytt klokketårn Drageid kirke      250’ 
Omlegging av skifertak Høylandet kirke       1500’ 
Sum            250’  1500’  
 
Behandling i møtet:  
Forslag til nye driftstiltak og investeringer i perioden 2022 – 2025 ble drøftet. I tillegg til 
kirkevergens forslag ble det fremmet forslag om automatisk ringing i Høylandet kirke. 
Dagens situasjon med manuell ringing er svært krevende for kirketjeneren og det vil være en 
stor helsemessig gevinst ved å montere automatisk ringing. Det vil også være en økonomisk 
gevinst ved tiltaket, ettersom man i dag f.eks må være to ved enkelte kirkelige handlinger for 
å gjennomføre liturgiske oppgaver. Ifølge andre menigheter i Namdalen som har montert 
automatisk ringing vil dette koste rundt kr. 200 000.-, dette undersøkes nærmere. 
.  
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 2022 – 2025. Økonomiplanen inneholder nedenfor nevnte nye tiltak og skjema 
Økonomisk oversikt 2022 – 2025 Høylandet kirkelige fellesråd.  
 
Nye driftstiltak: 
Prioriterte tiltak      2022  2023      2024 
Høylandet kirke, restaurering av mur   120’ 
Renovering redskapshus, nedre kirkegård   150’ 
Sum          270’       
Nye investeringer:  
Prioriterte tiltak      2022  2023      2024 
Nytt klokketårn Drageid kirke      250’ 
Automatisk ringing Høylandet kirke      200’ 
Omlegging av skifertak Høylandet kirke       1500’ 
Sum            450’  1500’  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 


