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Budsjettkommentar   
Brønnøy kirkelig fellesråd (BKF) har en meget anstrengt økonomi og mange oppgaver å løse. Tilskudd 
fra Brønnøy kommune til drift de senere årene, har ikke dekket opp for prisvekst på varer og 
tjenester. BKF har redusert stillingene innad i fellesrådet og det merkes.  
 
BKF har i likhet med kommunen en marginal drift, og selv om de knappe resursene utnyttes på mest 
mulig måte, er det mange oppgaver som blir satt på vent. Mange oppgaver kan rette og slett ikke 
gjennomføres pga økonomien. Tilskuddet er for lite til å dekke inn alle stillinger. Dette har ført til at 
utallige overtidstimer er blitt til dugnadstimer blant de ansatte i BKF. 
 
Brønnøy kommune har etter Kirkelovens § 15 ansvar for Brønnøy kirkelig fellesråd.  
 
Kommunens økonomiske ansvar. 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder 

av kirkelig fellesråd, 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

 

 

Et forsvarlig driftsbudsjett er viktig for å kunne drifte BKF på en god måte.  
 
Brønnøy kirkelig fellesråd driftes som en av de rimeligst organisasjonene, sammenlignet med andre 
fellesråd i andre kommuner. Dette har vedvart i mange år.  
 
 
 

Driftsutgifter pr. innbygger i kroner 2018 

  

1804 Bodø 603 

1805 Narvik 642 

1811 Bindal 1362 

1812 Sømna 1142 

1813 Brønnøy 584 

1815 Vega 920 

1816 Vevelstad 1978 

1818 Herøy 768 

1820 Alstahaug 726 

 
 
 
 
 
  



1822 Leirfjord 1059 

1824 Vefsn 552 

1825 Grane 1377 

1826 Hattfjelldal 1124 

1827 Dønna 1072 

1828 Nesna 791 

1832 Hemnes 879 

1833 Rana 608 

1834 Lurøy 1587 

1835 Træna 1559 

 
 

Mange kirkegårder                                                                                                                                
Brønnøy kirkelig fellesråd har også det flest kirkegårder pr innbygger i Nordland. Totalt 11 
kirkegårder i Brønnøy og Velfjord/Tosen. To kirker, tre kapeller og fire kirkegårdshus.   
 
Tjenesteyting 
BKF i likhet med andre fellesråd tjenesteytingsavtaler med egen kommune. Tjenesteytingsavtalen er 
viktig for BKF for å klare tjenestene, og avtalen bidrar til økonomisk besparelse både for BKF og 
kommunen. Kommunen bidrar med stell av grøntarealet på 7 kirkegårder, samt 2 som stelles av 
private (bli belastet kommunens budsjett). Park har også ansvaret for avfallshåndtering, deltar ved 
begravelser, brøyting samt mindre vedlikeholdsoppgaver på kirkegårdene. Teknisk etat har ansvaret 
for gravingen av graver. I tillegg utføres tjenesteyting gjennom kommunen med IT, regnskap, lønn, 
fakturatjenester og revisortjenester.  
 
Med forholdsvis stor andel av små kirkegårder spredt rundt om i kommunen, er kostnadene høyere 
med mange små kirkegårder en å drifte en stor. Kirkegårder på mindre plasser kan ikke legges ned 
med mindre disse er full, og selv da må vedlikehold utføres som før.  
 
BKF har også ansvaret for kirkebygg med verdier på flere hundre millioner. Mange av disse er vernet i 
henhold til lov. Her er det i praksis satt av 0 kroner til vedlikehold i driftsbudsjettet. 
 
 
BKF ber om at driftstilskuddet til BKF settes til kr. 4 700 000,-.  Dette for at BKF skal klare sine 
forpliktelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investeringsbehov for Brønnøy kirkelig fellesråd  
  
2020-2022: Opparbeidelse av nye gravfelt på Brønnøy kirkegård 2 500 000  
Kirkegården i Brønnøy har få gravplasser igjen. Det haster med å komme i gang med en utvidelse av 
nye gravfelt inne på kirkegården. Tegninger og gravkart er nå på plass.  Det er kjørt i mange kubikk 
med masse for å dekke oppfyllingen av kirkegården. Denne massen er gitt gratis og det er kun betalt 
for transport og opplasting av denne, med samme gode avtale som tidligere. I tillegg må en del 
masser skiftes ut. Det må også settes ned drenering, beplantning, støttemurer, benkplasser, 
parkeringsplasser, nye strømkabler/stolpelys, veier, vannposter og ny plen osv.   
 
 
2020: Oppgradering av Lande kapell kostnader 2 125 000 
Takstein løsner fra taket og dette har vedvart over mange år. Årsaken til at taksteinen løsner fra taket 
er spikeren som holder steinen på plass ruster. I tillegg er spikerhullet i steinen noe forvitret/skadet. 
Her må takstein plukkes ned, montere ny papp og lekter før takstein legges på plass igjen. Her er det 
mulig å søke om husbanken om rentekompensasjon. Det er i tillegg sendt inn søknad til 
riksantikvaren om dekking av noen utgifter (600 000,-). 
 
 
2020: Oppgradering av Eccelisa kostnader 100 000 
Arbeidet med å registrere de døde som er gravlagt på kirkegårdene i kommunen har vist seg å være 
svær komplisert. Manglene opplysninger vedrørende festere har bidratt til å vanskeliggjøre dette 
arbeidet. BKF er pålagt å ha gravregister oppdatert.  
 
 
2020: Strøm til kirkegården på Tosbotn kostnader 100 000  
I forbindelse med salg av skolebygget i Tosbotn mistet kirkegården i Tosbotn tilgang til strøm. 
Kirkegården fikk strøm til for å tine graver på vinteren fra skolebygget. Dette er ikke lengere mulig.   
 
 
2021: Sikringsarbeid gravstøtter kostnader 300 000  
På kirkegårdene er sikringsarbeidet for å hindre at gravstøtter velter kommet i gang. Enda gjenstår 
det noe før alle gravstøttene er sikret.  
 
2021: Nye gjerder på kirkegårdene kostnader 200 000 
Gjerdene rundt kirkegårdene i kommunen er laget av tre. Disse har behov for oppgradering. Bordene 
og stolpene er slitt og må byttes.  
 
 
2022: Utvidelse av Skogmo kirkegård kostnader 400 000  
er viktig for å avlaste hoved kirkegården i Brønnøy. Her eier kommunen arealet og en utvidelse vil bli 

rimelig og enkel å gjennomføre. Kirkegården har kapasitet til gravlegging i ca. 2-3år framover. 

 
2022: Renovering av den eldre delen av Vollan kirkegård kostnader 1 400 000 
Den eldste delen av Vollan kirkegård har behov for renovering. Her er det 6 gravfelt som er i bruk i 
dag som må renoveres. Hele området må fylles opp med masser og rettes opp. Gravstøttene må GPS 
merkes, tas ned å settes på plass igjen etter at området er planert og innsådd på nytt. Her er det 
kommet inn kostnadsoverslag på oppfylling og innsåing på kr. 1 000 000. Demontering av gravstøtter 
og oppsett igjen er beregnet til 400 000,-.   



 
 
2023: Renovering av sakristi Brønnøy kirke kostnader 3 500 000 
Sakristiet på kirken har behov for renovering. Her må det settes ned et utvalg som arbeider med 
planlegging av tiltaket.  
 
 
 
2023: Oppgradering av Skogmo kapell kostnader 200 000          
Kapellet har behov for renovering. Vinduene på kapellet på Skogmo består av enkelt glass. Dette 
innebærer at vinduene fryser på vinteren med rim på innsiden når kapellet varmes opp. Dette har 
bidratt til stor slitasje på vinduene og medført til at disse må byttes ut. Samtidig er det et enormt 
varmetap gjennom disse enkle vinduene.  
 
2023: Renovering av Velfjord kirke kostnader 2 000 000  
Velfjord kirke ble sist renovert på 70- tallet. Det viser seg at arbeide som er gjort ikke ble utført 
fagmessig. Dette fører til at det kommer inn mye vind/trekk inn i konstruksjonen mellom 
tømmerveggen og etter isoleringen som ble utført.  

 

Investeringsbehovet for kommende år er viktig å få gjennomført, for å hindre at etterslepet blir for 
stort.  

 
Jan Kristiansen(s)   
Kirkeverge 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


