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[ - ]  K-Sekretarlatet 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Salangen 20/2022 12.9.2022 Inger Johansen 

kommune 

BUDSJETTRAMME 2023 - KONTROLL OG TILSYN 

Innstilling til v e d t a k: 

l. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til 
sammen kr 840.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 

Saken gjelder: 
Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2023 - Salangen kommune. 

Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg: 
B: Utrykte vedlegg: 

Saksutredning: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2 
Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeid - fastsetter 
framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede 
virksomhet. Paragrafen lyder slik: 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

I kommunelovens § 14-3 tredje ledd fremgår det at formannskapet innstiller til vedtak om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. 
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Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 3. utgave 
utgitt januar 2022, side 14: 

Det er berre kommunestyret som kan endre budsjettframlegget frå kontrollutvalet. 
Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere 
fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om 
administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere, til dømes 
formannskapet, får innverknad på budsjettramma til utvalet. 

Formannskapet kan likevel, i sitt samla budsjett, føreslå eit lågare beløp enn det 
kontrollutvalet føreslår. Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal likevel uendra 
følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 
budsjetthandsaminga har informasjon om både kantrollutvalet sitt framlegg og 
formannskapet si innstilling til budsjett. Kommunedirektøren har ikkje høve til å gjere 
endrinqar i framlegget frå konirollutvalet undervegs i prosessen. 

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. 
sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester. 

Post 
Møtegodtgjørelse 
Tapt arbeidsfortjeneste 
Kurs, konferanser, opplæring mv. 
Reiseutgifter 
Bertning 
Kjøp av tjenester til resjon 
Kjøp av sekretariatstjenester 

Bud*tt 2022 
31900 
20000 
19 600 
5 000 

500 
584 000 , 
139 000 

Bud*tt 2023 
35000 
20 000 
19 500 
5 000 

500 
615 000 
145000 

Sum utgifter 800 000 840000 

BudsjettaJlene for 2022 er brukt slik de fremstår i kontrolluoolgsak 26/21 

Kommentarer: 

Møtegodtgjørelse 
Salangen kommunes forskrift om folkevalgtes godtgjøring har følgende bestemmelser som 
gjelder godtgjørelser til kontrollutvalget: 

§ 2-2 Faste godtgjøringer 
d. Leder av kontrollutvalget skal ha en godtgjørelse på 3 % av ordførers godtgjørelse. Det 
utbetales særskilt møte-/ledergodtgjøre/se. 

§ 2-5 Møtegodtgjørelse 
a. Politiske valgte medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organer gis slik 
møtegodtgjørelse pr. møtedag: 

Kontrollutvalg 0,5 promille av ordførers godtgjørelse 
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Sekretariatet har mottatt informasjon fra kommunen at ordførers godtgjørelse per dato er 
kr 851.454. Ut ifra dette utgjør leders godtgjørelse kr 2.128 per måned og for medlemmene 
kr 425 per møte. 

Det legges opp til at det avholdes 4 møter i året. 

Ut ifra ovennevnte foreslår sekretariatet at posten fastsettes til kr 35.000. 

Tapt arbeidsfortjeneste 
Posten for tapt arbeidsfortjeneste foreslås med samme størrelse som fjoråret. Posten er 
estimert med kr 1.000 pr. møte pr. medlem. 

I Salangen kommunes forskrift om folkevalgtes godtgjøring er det i § 2-7 gitt bestemmelser 
om tapt arbeidsfortjeneste og utgiftsdekning. 

Kurs. konferanser, opplæring mv. 
Opplæring/ kurs/ konferanser omfatter utgifter til kursing i forbindelse med opplæring og for 
å holde medlemmene oppdatert på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid. Det er blant 
annet tatt høyde for deltakelse på en årlig konferanse for kontrollutvalg som arrangeres av 
NKRF. Posten er satt opp med samme beløp som fjoråret. 

Reiseutgifter 
Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser Qg reisevirksomhet i 
forbindelse med utvalgets møteaktiviteter. Posten foreslås uendret sammenlignet med fjoråret. 

Kjøp av tjenester 
Salangen kommune har valgt KomRev NORD IKS som revisor og K-Sekretariatet IKS som 
kontrollutvalgets sekretariat. Tallene for kjøp av disse tjenestene er innhentet fra selskapene. 

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått 
deflator på 3, 7 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. 
halvår (fakturering for 1. halvår 2023 skjer etter budsjettert deflator, dvs. 3, 7 %. Denne 
fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i 
august/september). 

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2022 som er 3,7 % 
(kilde: Kommuneproposisjonen 2023, - side 14). 

Finnsnes, den 1. september 2022 

Inger Johansen 
daglig leder 
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 K-Sekretariatet 

Salangen kommune 
v/ administrasjonssjefen 

Deres ref.: Saksbeh.: Susan Terese Thoresen 
VAr ref.: 28/22/453,5,5/STT E-postadr.: susan@k-sek.no 

Telefon: Dato: 
92 08 25 25 21.9.2022 

KONTROLLUTVALGET SALANGEN KOMMUNE 

KONTROLLUTV ALGSAK 20/22 - BUDSJETTRAMME 2023 - KONTROLL OG 
TILSYN 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 12.9.2022 under behandlingen av sak 20/22: 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til 
sammen kr 840. 000, - før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 

Saken oversendes for videre oppfølging. 

Vedlagt følger sakens dokumenter. 

Med vennlig hilsen 

 
Susan Terese Thoresen 
seniorrådgiver 

Postadresse: 
K-Sekretariatet IKS 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 
www.k-sck.no 

Hovedkontor: 
Fylkeshuset 
TROMSØ 
Tlf. 77 78 80 43 
Org.nr, 988 064 920 

Avdelingskontor: 
Postmottak 
9479 HARSTAD 
Tlf. 77 02 61 66 

Avdelingskontor: 
Ringv.1 
9300 FINNSNES 
Tlf. 91 35 19 94 

Avdelingskon tor: 
Rådhuset 
8305 SVOLVÆR 
Tlf. 95 to 90 02 

Avdelingskontor 
Fylkeshuset 
8048 BODØ 
m . 9 1 3 6 0 9 3 8  
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Tilbakemelding til Salangen kommune fra Salangen frivilligsentral i forbindelse med 
budsjettprosess. 

Statlige overføringer t i l  frivilligsentraler ble nedfelt i ny forskrifts fra 01.07.22 (se vedlegg), denne 
utbetalingen er i 2022 på 448.000kr. Det fremkommer i forskriften at det gjeninnføres ordning med 

40% egenandelsordning. Kravet på lokal finansiering beregnes på følgende måte: statstilskudd/0,6 * 
0,4 = minimum lokal finansiering. Usikkerheten ligger i hvor stor sum som avlegges i statsbudsjettet 
til frivilligsentralene i årene 2023-2026. Det vil med dette være utfordrende for Safa å fremlegge 
budsjett for årene fremover. Slik sentralen driftes brukes statlig overføring samt kommunalt tilskudd 
til å betale lønnskostnader til 1 årsverk. 1 årsverk er en av kravene for å få statlig tilskudd t i l  
sentralen. 

Inntekter: 

Det er det statlige tilskuddet som er en henholdsvis sikker overføring t i l  sentralen årlig. Usikkerheten 
ligger rundt i at sentralen leverer på krav til frivilligsentralene for å motta tilskudd via kommunen og 

40% egenandelsordning. 

Faste utgifter: 

  Renovasjon og kommunale avgifter ca. 30.000kr årlig. 

  Lys og varme ca. 50.000kr årlig. Kommentar: med prisene som er i dag, er dette en post vi 

anser vil øke. 
  Regnskap og revisjon ca. 50.000kr årlig. 

  Telefon og data ca. 25.000kr årlig. 

  Forsikringer ca. S0OOkr årlig. 

  Kontorrekvisita ca. S000kr årlig 

  Vedlikehold av huset ca. 6000kr årlig. 

  Brøyting ca. 9000kr årlig. 

  Kontingent og årsavgift til stiftelsestilsynet og Norges frivilligsentraler SS00kr årlig. 

  Lønn 620.000 i 2023, med en beregnet årlig økning frem mot 2026 på+  2% pr år. 

Kommentar: Det er stor usikkerhet hvor stor pensjonsutgiftene vil være i årene 2023-2026. 

Drift av sentralen betales ved frivillig arbeid, tiltak som blir gjennomført, tilfeldig søknad på midler 
og utleie av huset. Dette variere fra år t i l  år. Salangen frivilligsentral jobber årlig for å opprettholde 

sentralen og de tilbudene som gis t i l  Salangens befolkning. Utviklingen av sentralen gjøres i 
forbindelse med ønsker, behovet og aktiviteter de frivillige og våre brukere fremmer og som 

sentralen ser er gjennomførbart innenfor dens økonomiske rammer og tilgang til frivillig arbeid. 
Salangen frivilligsentral vil poengtere, at tilskudd fra kommunen som går utover dekning av 
lønnskostnader, brukes t i l  å dekke våre årlige faste utgifter. 
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DEN NORSI<E I<IRI<E 
Salangen Menighetsråd Dito: 17.102022 

Salangen kommune 
v/administrasjonssjef Lars Strøm 
9350 Sjøvegan 

Budsjettsøknad 2023 - Salangen menighets/fellesråd 

Salangen menighets/fellesråd har godkjent budsjettforslaget for 2023 som FR Sak 37/22. 
Budsjettforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i tidligere års budsjett og regnskap. 

Budsjettet har 8 funksjoner, hvorav de tre siste ikke påvirkes av tilskuddet fra kommunen. 
4100 Kirkelig administrasjon 
4201 Salangen kirke 
4202 Elvenes kapell 
4301 Salangen gravplass 
4302 Elvenes gravplass 
4401 Salangen menighetsråd 
441 7 Trasopplæring 
4450 Menighetsblad 

Hovedinntektskilden til kirka er tilskuddet fra kommunen, Jf § 14 i trassamfunnsloven som 
omhandler Finansiering av Den norske kirke. 
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, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. 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, diakoni og kirkemusikk 
inngå. 

Gravplassloven§ 3 Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar 
Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 
budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet 
for å gi tilskudd. 

Tilskudd fra kommunen i 2022: 1 981 606,- Samme tilskudd 3 år på rad, uten kompensasjon 
for lønns- og prisvekst 

Behov 2023: 2 366 000 - økning på kr 384 394,- i forhold til i fjor. 

Postadresse: 
Salangen kirke 
9350 Sjøvegan 

Besøksadresse: 
Salangen kirke 

Onsdag, torsdag, fredag 9-15 

Telefon: 928 22 218 
E-post: 

post salangen@kirken no 
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Det er fortsatt et minimumsbudsjett med følgende behov for økning: 
Ny regnskapsavtale fra 2023, nåværende avtale gjelder kun ut året. 

Ny avtale vil komme på ca 100 000,- i året. Merkostnad på kr 45 000,-. 
Finnes det muligheter for at kommunen kan bistå med regnskapsføring? 

Vurderer leasing av bil til kirkegårdsarbeider. 

Sårbart og spesielt utfordrende om vinteren med frakting av utstyr på tilhenger. Kr 40 000,- 
( evt innkjøp av eget utstyr til Elvenes, slik at det ikke må fraktes mellom) 

Øke kirkevergestillingen til 100 % stilling, Kr 288 000,- 

Trossamfunnsloven § 14 sier at tilskuddet fra kommunen skal sikre tilstrekkelig administrativ 
hjelp og gis etter budsjettforslag fra soknet. Hva er tilstrekkelig? Stillingen er for liten, og det 
har den vært lenge. Haugen med ugjorte oppgaver øker samtidig som det stadig kommer nye 
forventinger/krav fra ulike hold. 
I andre kommuner er det sekretær i tillegg til kirkeverge, for å sikre det administrative 
arbeidet. Det kunne selvsagt også vært vurdert, men sårbart med enda en ny deltidsstilling. 
Ønsker heller å fylle opp stillingen som allerede finnes enn å opprette en ny deltidsstilling. 

Det er langtidsplanlegging det ofte går ut over, og som ikke blir gjort. 
Oppfølging utvidelse kirkegården, planarbeid, endring festetid, evt gjenbruk av 
gammelt areal 
Har ikke økonomiplan eller vedlikeholdsplan eller menighetsplan 
Arbeidsdagen går med til faste rutiner og brannslukking, lite tid til å se fremover, 
tenke endringer, nye tiltak 

- Får ikke fulgt opp alle vedtakene fra menighets/ fellesrådet 
- Digitalisering, overgang til digitalt arkiv står på vent 

Andre inntekter 
I tillegg til tilskuddet fra kommunen har vi også andre inntekter: 

Festeavgift 
Det må betales festeavgift for å reservere en ekstra grav i forbindelse med dødsfall og for å 
beholde en grav etter 20 år. Denne er med å finansiere driften av gravplassene, som igjen 
fører til lavere behov for tilskudd fra kommunen. 

Offerpenger 
Veksler mellom offer til egen menighet og andre organisasjoner. Offer til egen menighet 
brukes til barne- og ungdomsarbeid, diakoni, kirkekaffe e tc .  Føres funksjon 4401 Salangen 
menighetsråd 

Salangen Menighetsråd 2022 
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Trosopplæringsmidler fra staten 
Dette brukes til 35 % stilling som trosopplærer. I tillegg til materiell og utstyr til å drive med 
trasopplæring - babysang, 4 års bok, tårnagenter, lysvåken, konfirmantarbeid etc. Føres 4417 
Trosopplæring 
Prestestillingen finansieres direkte fra staten, men vi holder kontor for presten. 

Menighetsbladet OverEie 
Menighetsbladet er selvfinansierende ved hjelp av annonser og frivillig kontingent. Føres 
4450 Menighetsblad 

Ansatte i kirka 
Kirkeverge/daglig leder 60 % 
Organist 50 %, fordelt på to stillinger 
Kirkegårdsarbeider/vaktmester/renholder/kirketjener 80 % 
VTA-0 som kirkegårdsarbeider snart på plass, inntil 60 % 
Kirketjener 10 % - gudstjenester og vielser 
Prest l 00 % statlig finansiert - ikke en del av budsjettet vårt 
Trosopplærer 35 % også statlig finansiert 
Totale lønnsutgifter l 617 500 

Frivillige 

I tillegg til de ansatte i kirka har vi mange frivillige medarbeidere. Det er mye takket være de 
frivillige at vi har: Tweenskor, Satsing, Bønnemøte, Torsdagstreff, Onsdagsmiddag, 
Søndagsskole. I tillegg har vi frivillige i menighetsråd og andre utvalg under rådet. l gang i 
året arrangerer vi frivillighetsfest for å takke våre frivillige medarbeidere og sist inviterte vi 
49 stykker til festen. For at dette arbeidet skal bestå, er vi avhengig av et kirkebygg som er 
vedlikeholdt, varmt og rent også i fremtiden. 

Fremtidige Investeringsbehov, ikke tatt stilling til i årsbudsjettet 

- Alternativ oppvarming i kirka. Forprosjektering skal igangsettes i samarbeid med Plan 
Evo. Dette vil gi innsparinger i strømforbruket, og bør prioriteres. Vi har byttet til led 
lys på flomlysene og på gravlunden, og gjør det vi kan for å redusere strømforbruket. 

- Utvidelse av kirkegård, kommunen har satt av midler til kjøp og opparbeiding, 
detaljplanlegging ikke utført 

- Maling av resten av kirka 
- Få kirka tett, det kommer fortsatt inn vann når været står på som verst 

Neste års behov 

Behov for tilskudd i 2023 er kr 2 366 000,- 

Salangen Menighetsråd 2022 
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Dersom noe er uklart, eller dere vil vite mer er det bare å t a  kontakt. Vi håper på velvillig 
behandling av søknaden 

Tonje Østvik 
Kirkeverge/daglig leder 

Vedlegg: 
Budsjettforslag for 2023 
Utskrift av møtebok FR Sak 3 7 /22 

Salangen Menighetsråd 2022 
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Salangen menighetsråd - Budsjettforslag 2023 
4100 Fellesrådets administrasjon 
Konto Tekst Budsiatt23 Rev budsjett 22 Raønskap21 
37290 lnnq mva 40000 38000 50864 
37300 Ref. kommunen flaaaina 8000 8000 
37700 Ref fra andre 14374 
38300 Kommunalt tilskudd 2366000 1981606 1981606 
39000 Renteinntekter 
39300 Bruk av mindreforbruk 132430 

SUM DRIFTSINNTEKTER 2414000 2027606 2179274 

30100 Lønn kirkeverae 600000 330000 -362885 
30109 Fertepenoer 72000 44000 -42646 

Lokale forhandlinqer 25000 
30600 Trekkol aodtaiørelser 1000 -1200 

Motpost avskrivninaer -1399 
30800 Møteqodtaiørelse MR 14000 14000 -10800 
30900 Pensionsinnskudd 100000 95000 -63265 
30950 Trekkpl forsikrinasordn. 1399 
30990 Arbeldsqlveravqitt 30000 21000 -15399 
30994 Arb.q.avq av feriepenqer 3000 3000 -2175 

Lønn inkl sos.utq, 820000 532000 -498370 
31000 Kontorutqifter 4000 4000 -3352 
31001 Abonnementer 4000 4000 -3867 
31200 Annet forbruksmateriell 470 
31202 Arbeidsklær/verne -1674 
31206 Bevertninq 5000 5000 -4273 
31208 Velferdstiltak frivilliae 10000 10000 -1020 
31209 Andre kostnader -5795 
31210 Gaver 2000 2000 -3290 
31299 øredifferanse 2 
31301 Porto/distribusion/ 1500 1500 -2880 
31302 Bankoebvr 4500 4500 -3793 
31303 Telefon 3000 3000 -2748 
31402 Stillingsannonser -13720 
31500 Kurs 7500 7500 -10035 
31600 Skyss oq kostqodtoi. -1028 
31650 Kilometerqodt 5000 5000 -3497 
31850 Forsikrinaer 24000 24000 -24304 
31951 Kooierina 7500 7500 -7288 
31953 Kontiaenter 15000 15000 -14460 
31954 Data avtale kirkepartner 30000 26000 -19373 
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31957 Data kostnader 4000 
32000 Inventar -51495 
32200 Leasina kopimaskin 7500 7500 -7422 
32700 konsulent -11819 
32702 Revisjon 15000 14500 -19375 
32703 Reanskapsførsel 100000 60000 -56924 
34290 Mva 40000 38000 -50864 
35000 Renteutgifter lån 5000 4000 -2530 
35100 Betaling avdraa lån 21000 21000 -21000 
35200 KiøP av aksler kip 4000 4000 -3275 
35400 Avsetn til ubundne fond -132430 
35800 Mindreforbruk -97890 

Andre driftsutgifter 319500 268000 -580949 
SUM DRIFTSUTGIFTER 1139500 800000 -1079319 
RESULTAT 1274500 1227606 1099955 

I 
4201 Salanaen kirke 
Konto Tekst Budsjett 23 Rev budsjett 22 Reanskap 21 
36100 Betaling 2167 
36303 Utleie av kirken 15000 15000 750 
37100 Sykeref 60177 
37290 Mva 60000 60000 79878 
37700 Ref fra andre 2044 
38700 Gaver 20000 
39900 Motpost avskrivninaer 117242 

SUM DRIFTSINNTEKTER 75000 75000 282258 

30100 Fast lønn 270000 270000 -262270 
30109 Feriepenaer 35000 35000 -34929 
30300 Ekstrahielp 4000 5000 -2579 
30400 Overtid 30000 30000 -24665' 
30500 Annen lønn 
30990 Arbeidsaiveravaift 15000 15000 -14797 
30991 Arb.a.ava av terieo, 2000 2000 -1781 

Lønn inkl sos.utq. 356000 357000 -341021 

31001 Abonement -600 
31100 Akti forbruksmat -2000 
31105 Lituraisk utstvr 
31112 mv arranoement 
31200 Andre utaifter 2000 2000 -446 
31201 Renholdsmidler 6000 5000 -6115 

about:blank 2/8 
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31202 Arbeidsklær 0 2000 -645 
31203 Blomster og lys 4000 3000 -3425 
31204 Vin co oblater 1000 1000 -554 
31206 Bevertninq 0 -560 
31210 Gave til ansatte -397 
31500 Kurs 3000 3000 -4880 
31653 Kilometerqodt 2000 2000 -5344 
31800 Strøm 140000 140000 -127925 
31850 Forslknnq 46000 42500 -31717 
31950 Renovasjon 0 0 
31952 Kommunale avaifter 18000 18000 -19444 
32000 Inventar oo utstvr 10000 10000 -60830 
32300 Vedlikehold bygninger 20000 11000 -22295 
32400 Serviceavtale 3000 8000 -15991 
32401 Vedl orael/oiano 26000 5000 -28179 
32500 Materiell vedlikehold 30000 20000 -29908 
32600 Renhold, Astafiord vekst 5000 5000 -1584 
32700 Konsulenttjenester 15000 15000 -4500 
34290 Mva 60000 60000 -79878 
35900 Avskrivninaer -117242 

Andre driftsutgifter 391000 352500 -564459 
SUM DRIFTSUTGIFTER 747000 709500 -905480 
RESULTAT -672000 -634500 -623222 

4202 Elvenes kapell 
Konto Tekst Budsjett 23 Røv budsjett 22 Regnskap 21 
37290 Mva 8000 8000 7564 
39000 Renteinntekter 4 
39900 Motoost avskrlvnlnoer 5062 

SUM DRIFTSINNTEKTER 8000 8000 12630 
31800 Strøm 31000 31000 -27248 
31850 ForsikrinQ 8500 8500 -7989 
31952 Kom. avoitter 6000 6000 -3008 

about:blank 3/8 
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32300 Vedlikehold bvaninaer 5000 5000 
32400 Serviceavtaler 500 500 
34290 Mva 8000 8000 -7564 
35500 Avsetnino tu bunde fond -4 
35900 Avskrivninuer -5062 

SUM DRIFTSUTGIFTER 59000 59000 -50875 
RESULTAT -51000 -51000 -38245 

4301 Salangen gravplass 
Konto tek.st Budsfett 23 Rev budsjett 22 Regnskap 21 
36000 Apnin!l av qrav 6000 6000 
36203 Sala av blomsterfond 500 500 
36302 Festeavaift 150000 100000 250250 
37100 Sykeref 41779 
37290 Mva 50000 40000 59001 
39000 R_entejnntekter 500 71 
39500 Bruk av fond 
39900 Motpost avskrivninger 30140 

SUM DRIFTSINNTEKTER 206500 147000 381241 

30100 Fast lønn 330000 330000 -295856 
30109 Feriepenger 48000 44000 -47338 
30300 Lønn til vikarer 40000 35000 -41916 
30600 Trekkol qodtq] 1000 1000 -1100 
30990 Arbeidsaiveravaift 20000 20000 -17308 
30991 Arbeidsq avq av Ieriep 2500 2000 -2414 

Lønn o sosiale utgifter 441500 432000 -405932 
31200 Annet forbruksmat 2000 2000 
31202 Arbeidsklær 4000 -5412 
31500 Kurs 5000 5000 
31650 Andre oooool aodtoi 4000 4000 
31653 KifometerQodt 5000 5000 -4276 
31701 Drivstoff 4000 4000 -2309 
31800 Strøm 8500 8500 -5421 
31950 Renovaslon 20000 18000 -15312 
31953 Kontingenter 12000 12000 -11050 
32000 Inventar oa utstyr -85058 
32200 kløe, leie. leasina. 40000 -5214 
32300 Vedlikehold 25000 25000 -59652 
32301 Vedlikehold maskiner 4000 4000 
32500 Materialer Iii vedlikehold 4000 4000 -6392 

about:blank 4/8 
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32800 Gravina 110000 110000 -41935 
34290 Mva 50000 40000 -59001 
35500 Avsetnina bundne fond -150071 
35900 Avskrivninqer -30140 

SUM DRIFTSUTGIFTER 739000 673500 -887175 
RESULTAT -532500 -526500 -505934 

I 
4302 Elvenes gravplass 
Konto Tekst Budsjett23 Rev budsjett 22 Reanskap21 
36302 Festeavoitt 30000 25000 45500 
37290 Mva 10000 5000 11809 

SUM DRIFTSINNTEKTER 40000 30000 57309 

31200 Andre utQifter 1000 1000 
31950 Renovasion 8000 10000 -8210 
32000 Inventar oa utstvr 
32300 Vedlikehold qravplass 15000 10000 -14600 
32500 Materiealer Iii vedlikehold 5000 5000 
32800 Gravina 20000 20000 -24425 
34290 Mva 10000 -11809 

SUM DRIFTSUTGIFTER 59000 46000 -59044 
RESULTAT -19000 -16000 -1735 

4401 Salangen menighetsråd 
Konto Tekst Budsjett 23 Rev budsjett 22 Regnskap 21 
36100 Betalina fra deltakere 10000 10000 8873 
36203 div inntekter 4826 
37290 Mva 3000 3000 3624 
37700 Ref fra andre 30000 
38600 Otrinq til eoet 32000 32000 38415 
38650 Ofring til andre 60000 60000 38894 
38700 Tilskudd/Claver fra andre 493 
39000 Renteinntekter 27 

SUM DRIFTSINNTEKTER 105000 105000 125152 

31103 Unadomsarbeid 7000 7000 
31102 Barnearbeid 10000 10000 -12732 
31104 Diakoni 5000 5000 
31200 Andre utaltter 10000 10000 

about:blank 518 
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31206 Bevertning 10000 10000 -6279 
31850 Forsikrinaer 
32000 Inventar oa utstvr -5010 
34290 Mva 3000 3000 -3624 
34650 Ofrina overførina 60000 60000 -38894 
35500 Avsetnina bundne fond -27 

SUM DRIFTSUTGIFTER 105000 105000 -66566 
RESULTAT 0 0 58586 

4417 TROSOPPLÆRING 
Konto Tekst Budsiett23 Rev budsjett 22 ReQnskap 2-1 

37290 mva 10000 10000 10219 
37700 Ref 11750 
38000 Tilskudd 276000 276000 255000 
39500 Bruk av fond 238293 

SUM DRIFTSINNTEKTER 286000 286000 515262 

30100 Lønn tresopplærer 135000 -130000 -131612 
30109 Ferieoenaer 16000 -15000 -15793 
30300 Ekstrahjelp -4000 
30500 Annen lønn 2000 -2000 
30900 Pension 21000 -30000 
30990 Arbeidsqiveravaift 7000 -5000 -6784 
30991 Arbeidsa ave av feriep 1000 -500 -805 

Lønn inkl sos avgifter 182000 -186500 -154994 
31100 Bøker til utdelin.o 20000 -15000 -27028 
31101 Utqifter til leir 25500 -20000 -22000 

about:blank 6/8 
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31102 Barnearbeid 0 -8000 
31103 Ungdomsarbeid 15000 -15000 
31112 Div arr -5177 
31200 Andre utaifter 5000 -5000 
31206 Bevertning 8000 -5000 -4877 
31301 Porto 3000 -4000 -1440 
31500 Kurs 5000 -5000 -650 
31550 Reiseutqifter 5000 -5000 
31600 Kiøreaodtaiørelse 
31650 Telefonqodlaiørelse 1500 -1500 
32000 Inventar og utstyr 6000 -6000 -21128 
32700 Konsulent 
34290 mva 10000 -10000 -10219 
35500 Avsetning til fond -255000 

SUM DRIFTSUTGIFTER 286000 -286000 -502513 
RESULTAT 0 0 12749 

4450 MENIGHETSBLADET 
Konto Tekst Budsjett 23 Rev budsjett 22 Reønskap 21 
36202 Annonseinntekt 27500 29000 28600 
36204 Kontingenter 50000 50000 58990 
37290 mva 12000 12000 20457 
37700 Ref fra andre 
38700 Gaver 10000 
39000 Renter av innskudd 

SUM DRIFTSINNTEKTER 89500 91000 118047 
31211 Trykkeriulaifter 40000 65000 -{31506 
31307 Dlstnbuslon Astafiord 24000 12500 -22477 
31953 Kontinaenter 0 1500 0 
34290 mva 12000 12000 -20457 
35500 Avsetnina til fond 13500 -15761 

SUM DRIFTSUTGIFTER 89500 91000 -120201 
RESULTAT 0 0 -2154 

Resultat kirkelia adm 1274500 1227606 1099955 

about:blank 7/8 
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Resultat salanaen Kirke -672000 -634500 -623222 
Resultat elvenes kaoen -51000 -51000 -38245 
Resultat sal qravelass -532500 -526500 -505934 
Resultat elv aravolass -19000 -16000 -1735 
Resultat sal meniahet 0 0 58586 
Resultat trosopplærina 0 0 12749 
Resultat meniahetsb!ad 0 0 -2164 
TOTALT RESULTAT 0 -394 0 

about:blank 8/8 
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DEN NORSI<E KIRKE 
Salangen Menighetsråd 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

Fra Salangen menighets/fellesråd møte 6.sept 2022 

FR Sak 37/22 Budsjett 2023 
Enstemmig vedtatt 
Salangen menighets/fellesråd godkjenner budsjettforslaget for 2023. 

Tonje Østvik 
kirkeverge 

Postadresse: 

Salangen kirke 
9350 Sjøvegan 

Besøksadresse; 
Salangen kirke 

Onsdag, Torsdag og Fredag fra 9-15. 

Telefon: 928 22 218 

E-post: 
post.salangen@kirken.no 

about:blank 1/1 
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Salangen IF Fotball 

13. oktober 2022 
Til Salangen kommune 

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - KUNSTGRESSBANER PÅ IDRETTSHEIA 

Salangen IF Fotball drifter Idrettsheia på vegne av Salangen IF Allianse, og har hvert år 
ca. 390 000 kr ( 2019)  i driftsutgifter der mange timers dugnadsarbeid ikke er regnet 
med. Mens lag/foreninger som bruker kommunale anlegg slipper leie for barn og 
ungdom, noe som i liten grad kommer oss til gode. 

Vi får hvert år et beløp i anleggsstøtte fra Salangen kommune, men dette utgjør bare ca 
37000 kr ( 2019 ), dvs. under 10 % av utgiftene og gjelder utgifter på alt av anlegg på 
Idrettsheia. 

Som eksempel på utgifter med kunstgressbaner kan vi nevne rensing av kunstgresset, 
slodding og etterfylling av granulat der en må kjøpe tjenester hos firma som har det 
nødvendige maskinutstyret. Kostnadsoverslag fra firma som gjør slikt arbeid sier 50000 
kr pr år på en 11-erbane. Så kommer etterfylling av granulat i tillegg. 

Andre kommuner gir idrettslag driftstilskudd til kunstgressbaner. Som eksempler kan 
nevnes Målselv kommune med sekssifret beløp til hver av de tre kunstgressbanene, 
mens Bardu kommune sjøl bygger og drifter kunstgressbanen. 

Salangen kommune har tre kunstgressanlegg, to på Idrettsheia og ett i Øvre Salangen. 
Et beløp fra kommunen bør da fordeles prosentvis etter størrelsen/arealet av banene. 

Vi er også kjent med at Salangen kommune i mange år har gitt driftstilskudd til 
tråkkemaskiner. Ei tilsvarende ordning for kunstgressbanene vil, etter vår mening, være 
rettferdig og til god hjelp for drifta slik at vi kan bruke mer penger på aktivitet og 
mindre på anlegg. 

Vi søker med dette om driftstilskudd på 100 000 kr samlet til de tre kunstgressbanene i 
Salangen. 

Med hilsen 

Anne Løkse Berthinussen 
Leder Salangen IF Fotball 

Andreas Nilsen 
Anleggsleder Salangen IF Fotball 

Kopi: Salangen Idrettsråd 
Salangen IF Allianse 
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NY VEI TIL KARAVIKA BOLIGFELT 

Første del av Karavlka boligfelt er Iferd med å bil etablert. Fire boliger er ferdige og 
Innflyttet I, og tre er under bygging. VI ønsker velkommen til nve naboer. 

I løpet av denne tiden har vi lnnbY8£ere I St. Hansvelen fått erfare at trafikken har 
økt merkbart. Særlig når opparbeiding av tomt skjer. Da blir det mye tungtrafikk 
med masser tll og fra. Men også ordinær trafikk tlf og fra øker I takt med antall nye 
boliger som n a r l l g  er. St. Hansveien har, som alle vet, en trafikkfarlig bratt sving i 
Smeda len. 

Noen av oss har sett på og vurdert muligheten for ny tilførselsvel til Karavlka 
boligfelt med utgangspunkt i eksisterende kryss St. Hansvelen. Dette forslag til trase 
e r g n e t  inn på vedlagte kart. Vi ber om at dette alternativet vurderes nøye 
velteknisk, særlig med hensyn til om stigningsforhold kan holdes innefor akseptabel 
grense. 

Dette alternativet vii være fordelaktig både for det etablerte nye Karavlka, og for 
seinere utvidelser av feltet. AIie får betydelig kortere vel tll sentrum. Det vil også ta 
bort den økte trafikken i St Hansvelen som allerede er registren. og den som vii 
komme med videre utvidelser. 

VJ som bor I St Hansvelen / Rødbergveien og som har undertegnet denne 
henvendelsen støtter dette initiativet. 
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