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Kommunene har ifølge kirkeloven § 15 økonomisk ansvar for drift av Den norske kirke. 

Tilskuddet skal være av den størrelsesorden at det kan gi kirken det økonomiske grunnlaget for å 

gjennomføre de oppgavene som er definert i lover og forskrifter. 

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

1. utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

2. utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, 

3. utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av 

kirkelig fellesråd, 

4. driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

5. utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

6. utgifter til kontorhold for prester. 

 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og 

andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, 

at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende 

og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

 

I Hå blir disse stillingene dekket over fellesrådet sitt budsjett, med tilskudd fra Hå kommune: 

 

Stilling Ref 

1).  2 renholdere  (4 + 12 + 20 %) + byrå a) 

2). Kirketjener, vaktmester, Kirkerårdsarbeidere 

(3x100 + 50 + 45 %) 

a), b), c) Fellesrådet dekker deler av lønna 

til en av kirkegårdsarbeiderne. 

3). Klokker (3 x 11 %) c), *) 

4). 3 kantorer/organister/musikere (70 + 80 + 30 %) c) 20 % stilling blir dekket av 

givertjeneste 

5).  2 kateketstillinger (100 + 80 %) 50 % stilling dekket av staten 

20% dekkes av Sokneråd 

6). Familiearbeider (70 %) 10 % stilling dekket av givertjeneste i 

Varhaug sokn og 10 % av Ogna sokn 

7). Styrer åpen barnehage (60 %) 

Assistent åpen barnehage (50 %) 

Renholder (20%) 

Lønn + sosiale utg. blir dekket av 

barnehagen 

8). Trosopplæringsstillinger, (80% + 80% + 50%) Alle utgifter blir dekket av midlar fra 

staten 

9).   Ungdomsarbeidere/ konfirmantarbeid  (10% + 10%) Dekket av Varhaug og Nærbø Sokn 

10). Daglig ledere/ sekretærer (80% + 70% + 30%) d) Delvis dekka av Fellesrådet 

11). Ass. Kirkeverge (70%) c)  

12). Kirkeverge (100 %) c) 

13). Menighetsprest – Stokkalandsmarka   (80 %) Hå kommune, 10% fra Fellesrådet. 

20% Vikarmidler fra Bdr. 

14). Ungdomsprest (100 %) pt. Ungdomsveileder Kr 150.000 fra kommunen og resten som 

givertjeneste i Nærbø sokn 

15). Diakon (100 %) Hå kommune dekker 75 % , menighetene 

15%. og 10% fra fellesrådet 

*)   Klokkerstillingene er lovpålagde stillinger. Denne oppgaven gjøres nå på  dugnad og pengene går inn i 

stillinger som har arbeid blant barn og unge i de ulike menighetene. 
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Hå kyrkjelege fellesråd har 27 personer ansatt i tilsammen 18,55 årsverk. 0,5 årsverk er pt .vakant. 

3,30 årsverk er knyttet til administrasjon og menighetene sitt utadrettede arbeid mot barn, ungdom og 

mennenesker som trenger omsorg (diakoni). 

 

 

Finansiering av stillinger:  
Kommunen 11,54 årsverk  8,2 mill kr 

Staten (trusoppl:) 2,3 årsverk 1,5 mill. kr 

Givertj. Menigh. 2 årsverk  1,4 mill kr 

Barnehage 1,3 årsverk  0,8 mill.kr. 

Resterende fellesrådets driftsbudsjett 

 

Av dette er 2,30 årsverk knyttet direkte opp til tilskudd fra Staten og trosopplæringsmidler. 

 

 

Videre er 4,7 årsverk knyttet til kirketjenere inkl. gravferdsverksomhet og vask av kirkene. 

Gravplass:    
Kommunen finansierer 2,46 årsverk 

Der er 3,3 årsverk pr. 2019 

 

 

Kirkebygg:   
Kommunen dekker 1,25 årsverk 
Der er 1,4 årsverk pr.2019 
 

 

 

8,38 årsverk er knyttet opp mot annet menighetsarbeid som Stokkalandsmarka, konfirmanter, Noas Ark 

åpen barnehage, ungdomsveileder, diakoniarbeider, kirkemusikk, konfirmantledere og ungdomsarbeidere. 

 

Menighetene samler inn midler til å lønne ungdomsveileder, diakoniarbeider, kateket og musiker samt 

konfirmantledere-  utover det Hå kommune bidrar med. Menighetene samlet i 2017 inn kr. 1.135.000 og 

har lønnsforpliktelser på  2,0 årsverk. 

 

Undervisning: 
Det er 1,9 årsverk 
Kommunen dekker 1,15 årsverk 
Tilskudd fra Bispedømmerådet 0,5 årsverk 
Menighet 0,2 årsverk    
 

 

 

De tre sokneprestene i kommunen er ansatt og lønnet av Stavanger Bispedømmeråd, og er utenom 

fellesrådet sitt regnskap og budsjett. 

 

 

Økonomisk ramme 
Kommunen sitt tilskudd til Den norske kirke i Hå er gitt som et rammetilskudd. 

Lønnsutgiftene blir fullt ut dekket, i tillegg blir det gitt  kompensasjon for prisstigning. 
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DRIFT 
 

Kirkebygg 
Her har en 4 velholdt kirker, som fortløpende blir vedlikeholdt der det trenges. Der er en plan for når en 

skal ta en del oppgaver, som maling og annet vedlikeholdsarbeid. 

Det er ikke grunn til å fokusere på ytre vedlikehold på disse byggene dette året. 

 

De utfordringene som en har er på ENØK tiltak. 

Nærbø gamle kirke er det bygget som har høyest strømforbruk, sett opp imot bruken.  

I denne kirken er der kun manuell varmeregulering. 

 

På Varhaug og Ogna har en varmestyring via en app (hyttevarme) og en legger inn varme manuelt etter 

booket kirke. Her ser en at spesielt Ogna, trenger lang oppvarmingstid pga store kalde murvegger. 

 

På Nærbø har en varmestyring og separat ventilasjonsanlegg. Her er det beste systemet, men det er 

dessverre utgått på dato, og kan ikke oppgraderes lenger. Her legger en inn varme i de rommene som til 

enhver tid er i bruk, dette forhåndsprogrammeres av vaktmesteren en gang pr. uke. 

 

I Nærbø kirke (den nye) er dette et stort og kostbart prosjekt som en foreløpig ikke gjort noe med.  

En må sette i ganget et prosjekt for å finne ut veien videre og kostnadsestimat. Spørsmålet er når en skal ta 

dette, og når en har «sluttprodukter» som passer inn i forhold til ventilasjon og varmestyring. 

 

Fellesrådet tenker at vi må kunne ha samme system og styring i alle kirkene/ byggene, slik at en ikke 

trenger mye omfattende opplæring på hvert enkelt bygg. 

En vurderer ulike løsninger på varmestyring, som går via kalenderen. En tenker først å prøve dette ut i 

Varhaug kirke og evt. Nærbø gml. Kirke, fordi dette er enkle kirker med få rom. 

Hva som enn gjøres, så er det viktig å ha et system som er selvgående og som kommuniserer med vår 

kalender. 

ENØK/ Varmestyring er berettiget til å få rentekompensasjon fra husbanken. Det finnes egne retningslinjer 

for slike lån. 

Fellesrådet vil ta dette inn budsjettet fra 2020. 

 

 

Orgel i Nærbø gamle, er i dårligere forfatning enn det på Odland. Her har en skaffet er back-up orgel.   

Det eksisterende orgelet er integrert i kirkebyggets arkitektur på en sjelden måte, og fremstår som en del av 

heleten i selve kirkerommet. Derfor kan en ikke demontere orgelet. 

 

Foreløpig bør dette avventes noe. 

 

 

Gravplassene 
Dette er den sektoren som har hatt de største investeringene de siste årene, men det er også her en har de 

største utfordringene. 

 

Tørke, vann  og leire på Odland. 

På Odland her en ca 3 års ledig kapasitet før en må ta i bruk «mer leirjord» til gravfelt. Hva gjøres her? 

I økonomiplanen har Hå kommune satt av kr. 300.000 + mva i 2021 og kr. 1.5. mill i 2022 Fellesrådet har i 

tillegg bevilget kr. 100.000 av disp.fond gravplasser til å starte opp dette arbeidet i 2019/2020 

Allerede i høst så har en hatt  møte med Rambøll mtp et mulighetsstudium og analyse av hva og hvordan en 

bør gripe dette an. 
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Det er i hovedsak to områder, vann og leire nede på kirkegården og omregulering av og påfylling av feltet 

sør for kirken. 

Sør for kirken er det foreløpig uvisst hva en bør gjøre i forhold til drenering. 

En avventer en rapport fra Rambøll på dette. 

 

Nærbø gravplass 

Fellesrådet har et sterkt fokus på driftsbygningen og ny driftsgård ved ridebanen. Kommune har lagt inn kr. 

1. mill eks mva til oppstart av planarbeid i 2022. Før den tid bør en ha ferdig reguleringsplan og fått denne 

godkjent. 

Noe grunnlagsarbeid er allerede gjort og en har til en viss grad en pekepinn på hva som kreves i forhold til 

kultur og miljøvern. 

Fellesrådet ønsker at en setter av et beløpt til reguleringsarbeidet, allerede i 2020. 

 

Felles for alle gravplassene 

Ny plenklipper. En har pr. nå 6 stk og flere er gamle og i ferd med å bli utrangerte. For to år siden ble det 

kjøpte en, og det er plan at en skal skifte ut en hvert annet år. Dvs at den eldste da er 12 år gammel. 

Sett i et økonomisk perspektiv og et driftsmessig perspektiv, så bør en vurdere om en skal redusere til tre 

«småklippere» og heller anskaffe en større, som kan betjene Varhaug og Nærbø gravplasser samt Nærbø 

nye . Da vil en få en maskin som har større kapasitet og kan brukes flere steder.   

 

Utfordringen er at en bør ha en fast person som har ansvaret for den maskinen og kjører den fast. 

En større engangsinvestering men  fordelt pr. år vil antakelig kostnadene være mindre. 

Uansett hva en velger, så må en ha ny plenklipper og fellesrådet ber om at dette blir tatt inn i budsjettet for 

2020. 

 

Digitalisering av gravplassene 
En er enig med kommunen om at en går litt sakte frem her, selv om dette ble pålagt fra 01.01.19.  

Det gis ikke bruksgodkjenning for nye gravplasser før dette er på plass (Nærbø utvidelsen). 

Fellesrådet ser for seg at en må ta Nærbø nye først, samt minnelunden og siste gravfeltet på Odland. 

 

Digitaliseringsarbeidet er et prosjekt som må tas over flere år, og en ønsker at det settes av et årlig beløp 

over en 3 års periode for å fullføre dette. 

 

Prosjekt vern/ bevaring 
Hå kyrkjelege fellesråd, som forvalter av gravplassene og gravferdsmyndighet, har et ansvar for å ta vare 

på gamle graver. Fellesrådet har i samarbeid med kommunen startet et prosjekt, som sannsynligvis skal inn 

i kommunens kultur og bevaringsplan. 

En har ganske mange støypejernsgraver og steinkors som må restaureres. Dette er en del av dette 

prosjektet. 

I sak 14/19 vedtok fellesrådet at der skulle settes ned en gruppe som arbeider videre med dette. 

For å kunne realisere noe og starte opp, så trenges det midler. Først og fremst til å starte på Varhaug gml. 

Kyrkjegard. 

 

 

Her er det 

Gravplater: 4 stk. 

Av disse er 3 stk. på lensmannsgraver og 1 stk. på skipsgrav (kaptein Rogge). 

Status: Alle bør overflatebehandles. 

Gravkors: 10 stk. 

Status: Alle bør overflatebehandles, men dette kan venta. 

Karmgraver: 20 stk. 

Om lag 10 av disse er skada. Det haster med å feste deler som har falle av. Ikke alle delene finnes ved 

gravminnet og kan være fjernet. Det er mulig å få støpt nytt, men det er et økonomisk spørsmål. 

Stele: 1 stk. 
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Status: Bør overflatebehandles. 

 

Samlesum for gravminne i støypejern, for heile kommunen: 

Gravplater:     16 

Gravkors:     28 

Karmgraver:      29 

Steler:      01 

Sum gravminne i støypejern:   74 

 

 

To av karmgravene har ikke bevart kantene, bare bunn. Dermed er det 72 bevarte gravminner i jern. Det 

finnes kanskje flere gravplater under graset  på Varhaug gamle kyrkjegard. 

 

Enkel konklusjon: Ideelt sett bør alle gravminna i støypejern overflatebehandles. Noen ganske få er dette 

fra før. 

Gravminna på Varhaug gamle kyrkjegard er særlig utsatte for rust siden kyrkjegarden ligger ved havet. 

Disse bør prioriteres først. Dessuten haster det med å reparere de defekte karmgravene der. 

 

Varhaug gamle kyrkjegard har en spesiell kulturhistorisk verdi og er vel ett av de mest besøkte 

kulturminnene en har i Hå kommune. 

 

Personell 
Gravplass 

Her har en redusert noe, i og med at en av kirketjenerne/renholderne sluttet i sommer. Vi har hatt inne fast 

vikar fra november 2017. En bør vurdere å gjøre dette engasjementet fast i en størrelse på 50 – 80%. 

Vedkommende har etter hvert lært seg å ta oppgaver på gudstjenester og har trødd til i andre 

sammenhenger. En ser at en er nokså sårbar med den spinkle bemanningen som virksomheten har på dette 

feltet. Foreløpig har hoveddelen vært belastet vikarbudsjett/sjukepengerefusjon. 

 

Det er stort trøkk på gravplassene og kirkene i Hå. En må alltid ha kvalifisert personell som kan utføre de 

oppgavene som er forventet. En opplever store forventninger fra enkeltpersoner, fra grupper m.m. 

Spesielt er der store forventninger til vedlikehold, til bevaring av gamle graver og rep. av disse m.m. Den 

bemanningen som er pr. i dag klarer ikke å innfri disse forventningene. 

Dette bør i så fall med i budsjettarbeidet og inn i budsjettet for 2020 med en viss stillingsbrøk. 

 

Kirkemusikk 

Når det gjelder kirkemusikk stillingene, så oppleves det stadig større utfordringer mtp musikkvalg, både i 

gravferder og vielser. Dette betyr at en etter hvert må beregne mer arbeidstid pr. seremoni enn tidligere. 

Musikerne har en særavtale (3,1), som tilsier at de har 20% av arbeidstiden til egenutvikling. Dette betyr at 

de ikke skal planlegge noen aktiviteter i denne tiden, men den skal brukes til øving/ utvikling av sin egen 

kompetanse. 

I Hå har alle tre menighetene «full forordning» Dvs gudstjeneste alle søn- og helligdager. I tillegg skal 

organistene delta på andakter, gudstjenester på institusjonene og drive kor/ konsertarbeid. 

Kirkemusikeren skal spille i alle kirkelige gravferder og vigsler. 

En gudstjeneste skal beregnes til 7 timer (HTA) 

En kirkelig handling (gravferd/ vigsel) skal beregnes til 4 timer for den første og 2 timer for den påfølgende 

samme dag. 

 

Kirkemusikeren i Nærbø har 80% stilling og 20% stilling i kulturskolen. (av disse er 20% finansiert av 

givertjeneste i menigheten). 

Kirkemusikeren i Ogna har 30% stilling. 

Kirkemusikeren i Varhaug har 70% stilling. 

I Varhaug sokn er det 71 gudstjenester i snitt pr. år. Der er i snitt 53 kirkelige handlinger pr år og rundt 25 – 

30 institusjonsbesøk pr. år. 
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I tillegg kommer en del tid til øving med solister og organisering av slike til ulike gudstjenester. 

Vi har en oversikt over distriktet, der Hå og Time har tilnærmet samme stillingsstørrelser avsatt til 

kirkemusikk, men Hå har 63 flere gudstjenester og noen flere kirkelige handlinger enn Time. 

 

Sammenligner en med Klepp, så har Hå 14 færre gudstjenester og tilnærmet samme omfanget på kirkelige 

handlinger. 

Eigersund ligger omtrent på samme nivå som Time, med noen få gudstjenester mer, mens kirkelige 

handlinger er omtrent likt. 

Dette skulle vel tilsi at Hå sitt nivå på kirkemusikk er i minste laget, sammenlignet med nabokommunene. 

Fellesrådet har i sak 008/19 i vedtaket at «vil fellesrådet arbeide aktivt for å øke kirkemusikerstillingene i 

Hå.» 

 

Totalt St.ressurs Gudstjenester Vielser Gravferder 

Hå 160 % 179 43 106 

Time 155 % 116 25 90 

Klepp 250 % 193 52 106 

Eigersund 105 % 124 25 110 

     
 

I tillegg har en Stokkalandsmarka, her utføres det musikalske arbeidet med vikarmidler. 

 

 

Vedlikeholdsplan 
Fellesrådet har en vedlikeholdsplan for kirkene og kirkegårdene for perioden 2020 – 2023,  i tillegg 

kommer investeringer som en ikke har oversikt over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Ny plenklipper 400.000 

 Orgelrep. I Varhaug kyrkje 1.150.000 

 ENØK tiltak i Varhaug og Nærbø gamle kyrkje  

2021 Ny driftsbygning Nærbø gravplass Reguleringsarbeid 500.000 

 Nytt ventilasjonsanlegg Nærbø kyrkje, inkl. ENØK tiltak  

2022 Male Ogna kirke 500.000 

 Ny plenklipper 400.000 

 Nytt ventilasjonsanlegg Ogna kyrkje, inkl. ENØK tiltak 500.000 

 Ny driftsbygning Nærbø gravplass -Prosjekt 1.250.000 

2023 Ny driftsbygning/ driftsgard Nærbø gravplass 5.000.000 

 Orgelrep. Nærbø gml. kyrkje  

  (estimerte tall) 
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INVESTERING 
1.  Delprosjekt 2 er ny driftsbygning til Nærbø kirkegård. 

Når det gjelder driftsanlegget, så må dette fornyes. «Stallen» som nå brukes er uegnet til lager og 

oppbevaring av utstyr. Byggeåret er ukjent. Dette bygget er bygget som en hestestall til bruk under 

kirkelige samlinger, og det bærer det preg av. 

 

 

 

       
HMSen  er dårlig ivaretatt i dritfsbygningen 

 

 

Samtidig så ligger den på «feil side» av Skjærpevegen i forhold til kirkegården, noe som krever stadige 

veikryssinger av en veldig trafikkert vei. 

 

Planen er at en må starte prosjekteringsarbeid med området «ridebanen» når gravplassen er ferdig. En må ta 

høyde for å bygge en driftsbygning som har de nødvendige fasiliteter for personalet og lager/ verksted for 

driftsavdelingen. Brukes erfaringstall fra driftsbygningen i Pytten så kommer et slikt bygg på rundt kr. 6 

mill.  Dette er lagt inn i økonomiplanen. 

 

 

Delprosjekt 3 opparbeidelse av gravplass rundt Nærbø gamle kirke. 

Dette blir utsatt på ubestemt tid og vil ligge som et tilleggsareal for fremtidig gravplass utvidelse. 

 

 

Delprosjekt 4 er parkeringsplassen ved Nærbø gamle kirke. 

Denne blir det ikke gjort noe med i denne omgang. Den fungerer godt. Ved oppstart av arbeid her, så 

kreves det en reguleringsplan og en vet at veivesenet har merknader til utformingen slik den er pr. i dag. 

 

Utfordring her er at en har to eiere av parkeringsplassen – Hå kommune og Opplysningsvesenets fond. 

Eiendomsforholdene må ryddes opp i før en gjør noe mer her. Dette er et arbeid som har pågått de siste 

årene og er fremdeles ikke landet. 

Utvidet parkeringsareal blir lagt i tilknytning til ny driftsgård nede ved «ridebanen». 
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              Utsnitt av minnelund på Nærbø gravplass 

 

 

2.  Varhaug gravplass på Odland 

Her har en store problemer og utfordringer med overflatevann. Jordkvaliteten er i så dårlig stand at den 

ikke trekker ned vannet. På overflaten flyter det og lenger ned er det knusktørr leirjord. 

 

I 2018 fikk en noe midler fra kommunen til å lage et prøvefelt med drenering av overflatevann og noe 

masseutskifting. Dette feltet er tatt i bruk sommeren 2019. Så langt ser dette veldig godt ut. 

Her har vi 112 graver og de fleste er doble (to i bredden) Når ektefolk faller fra, så fester en ofte graven ved 

siden av slik at har satt av plass til gjenlevede ektefelle (dobbel grav) Dette betyr at vi har ca 50 doble 

graver og noen enkle til rådighet. 

 

I praksis betyr dette at en kan forvente at dette feltet er fult i løpet av tre år (2022/23) og at en etter dette 

ikke har klare planer for hvor en skal gravlegge på Odland. Utfordringen er det som er nevnt ovenfor og om 

en synes det er verdig og etisk rett å foreta gravlegginger i den eksisterende massen, med mye leirjord. 

 

Fellesrådet som gravferdsetat, ser at der er flere utfordringer i og rundt gravplassen. Spesielt vann/ 

jordutfordringen på Odland. 

Fellesrådet har tatt tak i dette og engasjert Rambøll til foreta nødvendige analyser og komme opp med et 

prosjekt som går på å forbedre jordkvaliteten. 

Om en må ta delvis masseutskifting og eller drenering for å få bort vannet vil vise seg når en har tatt noen 

jordanalyser. Det viktigste må være å få gravplassen i stand slik at den kan være et verdig sted for 

pårørende og sørgende. 

 

Fellesrådet har bevilget kr. 100.000 til et slikt forprosjekt for å få fortgang i dette arbeidet. 



side 10 

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020– 2023 

Hå kyrkjelege fellesråd 

 

Fellesrådet ser at en må ta dette over flere år men samtidig slik at en kommer over den ubrukte delen av 

gravplassen i løpet av en begrenset periode. 

 

Det er to måter å gjøre dette på, slik som på prøvefeltet der en har hatt noe masseutskiftinger i topplaget og 

drenert mellom alle radene. Eller en total masseutskifting. 

 

Klarer en seg med en delvis masseutskifting og kan få nødvendige mikrober samt vann og luft ned i graven, 

så vil en også minske omløpstiden på graven fra 50 til 20 år (som er etter gravferdsforskriften). 

 

Parallelt med dette, så utreder en også hva som kan gjøres på feltet sør for Varhaug kyrkje. Her er det 

muligens enklere med heving av gravfeltet og gjenbruk. 

 

 

 

 

 

 

 
Varhaug kyrkje 
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Driftsbudsjett 2020 
Fellesrådet har laget et foreløpig forslag til driftsbudsjett for 2020. 

Referansene viser til kirkelovens §15. 

 

Driftskostnader Ref  
   

 
Administrasjon (inkl. Adm.gravplassar) c), d),  8 610 000  

Kyrkjer a) 1 900 000  

Kyrkjegardar b) 2 600 000  

Andre kyrkjelege formål (inkl barnehage og kyrkjelydsblad) e)   

4410 Undervisning e) 1 500 000 

4413 Trusopplæringsprosjektet  1 590 000 

4420 Diakoni (90 % stilling)  800 000 

4445 Gudstenester     2 000 000 

4440 Anna menighetsarbeid (ungd.prest, kyrkjelydsarbeidar)  1 800 000 

4450 Barnehage (Utgifter dekka av Nærbø sokneråd )  900 000 

Sum  21 700 000  

     

Driftsinntekter    
Refusjon frå staten til kateketlønn (stipulert)     350 000  

Tilskot trusopplæringsprosjekt (sjå 4413)  1 590 000  

Innsamla midlar til organist (kyrkjemusikk) (sjå 4445)     150 000  

Refusjon til Diakonstilling frå kyrkjelydane       90 000  

Refusjon frå Nærbø sokneråd (Open barnehage) (sjå 4450)     870 000  

Lønnsrefusjon frå Nærbø SR ( Sjå 4440)     525 000  

Refusjonar løn frå Varhaug SR, (Sjå 4410)     810 000  

Refusjonar frå Ogna SR, (Sjå 4440)    120 000  

Andre refusjonar inkl. sjukepenger  
  260 000  

Innsamla midlar til ungdomsprest (sjå 4440)    600 000  

Stell av graver    355 000  

Festeavgifter    200 000  

Avskrivingar  1 850 000  

Renteinntekter      70 000  

Utleige kyrkjer og husleige       80 000  

Tilskot fra Hå kommune - lønn  8 200 000  

Tilskot fra Hå kommune drift   5 580 000  

  
   

Sum  21 700 000  
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Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020– 2023 

Hå kyrkjelege fellesråd 

 

 

Hå kyrkjelege fellesråd vil prioritere budsjettet for 2020 slik: 

 

Drift: 

• 50% stilling til styrking av gravplassbetjeningen. 

 

Investering: 

 

• Fellesrådet ber om midler til å sette i gang tiltak for å bedre grunnforholdene på 

Varhaug kirkegård mtp jordkvaliteten og utfordringer med vann. 

• Bevaring av gamle gravminner på Varhaug gml. Kyrkjegard (saman med 

kulturvernavd.) 

• Midler til reguleringsarbeid på Nærbø gravplass mtp. driftsbygg. 

• ENØK tiltak i Varhaug og Nærbø gamle kirker. 

• Fullfinansiering av Orgel i Varhaug kyrkje 

 

 

 

 

Drift: 2020 2021 2022 2023 

     

50% Stilling- gravplass 350.000 350.000 350.000 350.000 

30 % Kirkemusiker  210.000 210.000 210.000 

Digitalisering av 

gravplass 50.000  200.000  

     
Investering:     

Nærbø kirkegård 

Driftsanlegg 
100.000 100.000 1.000.000 5.000.000 

Plenklipper, gravplass 350.000  350.000  

ENØK tiltak- kirker 500.000 1.000.000 800.000  

Varhaug kyrkjegard 

drenering 
300.000 500.000 500.000 500.000 

Orgel Varhaug kyrkje / 

Nærbø gml. kyrje 
1.100.000   800.000 

Vern av gravminner, 

Varhaug gml. 

kyrkjegard 

100.000 200.000 200.000 150.000 

 

 

 
 

 




	Tom side



