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KOMMUNE OG KIRKE
– LANGT OG GODT SAMARBEID
• Helt siden Formannskapslovene ble innført i 1837 har kommunene hatt det økonomiske ansvaret for kirken. På den tiden
var det Kommunestyet som hadde et apparat for å kreve inn skatt.

• I 1997 kom det en endring i kirkeloven. Inntil da var «kirke» en del av kultur og oppvekst. Fellesråd ble opprettet og fikk
overført et budsjett.  Men istedenfor penger, så ytte kommunen tjenester på noen områder. Det ble opprettet en
«Tjenesteytelseavtale». Det ville gi stordriftsfordeler og en vinn-vinn situasjon for begge parter.

• I 2021 kom ny “Tro- og livssynslov”. Lokalkirken skal fortsatt finansieres av kommunen. Alle andre trossamfunn av staten.

• DnK største medlemsorganisasjonen med mer enn 3,6 millioner medlemmer. Vi er over hele landet. Tilgjengelig inn mot 
kriser og ulykker. Det er flere på en gudstjeneste på en søndag enn det er på idrettsarrangement… 

• Fellesrådet er kommunens gravferdsforvaltning, og gjør jobben på vegne av de. Kirkene, gravplassene er et viktig tilbud
for innbyggerne i en kommune. Men det er mer…

• Seremonier som beriker folks liv på deres merkedager. (Dåp, konfirmasjon, vigsel, bryllup)



GRAVPLASSFORVALTNINGEN

Gjennomsnitt de siste 12 årene viser at vi årlig
betjener 288 seremonier. 
Herav 83 kistebegravelser og 205 urner.
Dette gir en kremasjonsandel på 71%. 
Høy andel kremasjoner, kun slått av Bærum
og Oslo.

Satsningsområde på navnede urnelunder. Et 
ønske og behov. Arealeffektive og vakre.



GRAVFERDSFORVALTNINGEN
• Vår største enkeltaktivitet

• Booke involverte. Alle livssynsriter blir ivaretatt

• Årlige møter med alle andre livssynssamfunn.

• Drift av kirkegård

• Drift av krematoriet på vegne av kommunen. 
(Ringerike har landets nest høyeste kremasjonsandel.)



BYGG. 

Vi har ansvar for våre gamle kirkebygg.

På bildet representert med Norderhov kirke som er 850 år og 
kommunens eldste bygning.
I år fikk deler av bygget nytt kalklag i henhold til Riksantikvarens 
anbefalinger. Kostnad på 3,2 millioner.

Haug kirke er også fredet.
Hval, Lunder og Viker er listeførte (Delvis vern)

Fredede kirker er dyre å vedlikeholde

Hønefoss kirke er ny, og er en storstue for ulike aktiviteter. 

Populær arena til julekonserter fra ulike aktører.



AKTIVITETER FOR BARN- OG UNGE

Babysang. 84 nye navn siden mars i år.

Klubber for barn og ungdom.

Bo-hjemme leir. (Før og etter sommerferie. Vinterferier. Høstferier)

Årlig aktivitet for hver alderstrinn. (Ridderturnering på Riddergården. Tårnagenter. Lys våken …)

Kor og Ten-Sing

Konfirmantarbeid

MILK – ledertrening for ungdom

4 ansatte som blir finansiert av staten. Kommer kommunens innbyggere til gode. (Menighetspedagoger)



UNGDOMSDIAKON +50% I 2021:
OBS. UNDOMSTEAMET. GENERERE FRIVILLIGHET I MENIGHETENE. «SKAPE TRYGGE ROM FOR ALLE UNGDOMMER»



DIAKON…. HVA ER NÅ DET?

• Kontaktperson mot helse- og omsorgsinstitusjoner.

• Besøker ukentlig avdelinger og dagsentra. 

• Samtaletilbud, formiddagstreff og temakvelder.

• Hjemmebesøk

• Samtalepartner for mennesker i sorg og krise. Bindeledd til ulike kommunale 
faginstanser.

• Bærekraftsmål. Hvordan ta vare på kloden vår? Hva medfører det av 
handlinger fra vår side? Bevisstgjøring.



MUSIKK - KULTUR

• Familiekor, kor for voksne og barn, orgelundervisning

• Gi musikalske opplevelser, og musikk ved store begivenheter (sorg og glede)

• Bindeledd mellom frivillig musikkliv og kirken

• «Trekkspillkonsert» sist helg

• «Pipekonserter» hver lørdag i sommermånedene.

• Kulturscene for både lokale og nasjonale artister.



TJENESTEYTELSEN BORTE – HVA NÅ?

Når det nå skal til politisk behandling. 

Hvordan verdsetter vi den?

• Avtaleteksten klar:
1. GENERELLE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN: 

• 1. Fellesrådet velger selv om de vil ha tjenester utført av kommunen eller eksternt. 

• 2. Dersom kommunen ønsker å avslutte utførelsen av enkelte tjenester mot 
fellesrådets ønske, skal reelle kostnader ved å få utført tjenesten eksternt på det 
aktuelle tidspunkt og på tilsvarende nivå, legges til grunn ved økt driftstilskudd til 
fellesrådet. Evt. endringsforslag behandles politisk i kommunen



BUDSJETT 2022

• Ikke mulig å finne Rkif sitt budsjett i Budsjett 2022, men et uttrekk fra 
økonomiplanen viser budsjett for RKIF slik:

• Budsjettønsket til Rkif er kr 19.252.260,-, og muligheten for å justere Tjenesteytelseavtalen
inn mot reelle tall når de kommer på bordet.

2022 2023 2024 2025

Tilskudd inkl 300 000 krematør, 400 000 barne- og 
ungdomsarbeid, 1 000 000 vedlikehold (uendret fra 2021) 18 021 000 18 021 000 18 021 000 18 021 000

Lønn renholder krematoriet innarbeides i overføring til 
Ringerike kirkelige fellesråd 138 000 138 000 138 000 138 000

Tjenesteytingsavtalen innbakes i ordinært tilskudd til 
Ringerike kirkelige fellesråd 1 035 000 1 035 000 1 035 000 1 035 000

Ringerike kirkelige fellesråd andel sparekrav -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

18 894 000 18 894 000 18 894 000 18 894 000

:



…HVA VI SER FOR OSS
Et fortsatt godt samarbeid for innbyggernes beste.


