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ORGANISERING
Virksomheten drives med hjemmel i Kirkeloven og Gravferdsloven, begge av 1996.
Alvdal kommune består av 1 sogn med eget menighetsråd, kirke og kirkegård.
Alvdal kirke ligger sentralt til på Steia i Alvdal.
Menighetsrådet er et folkevalgte organ med ansvar for innholdet i de tjenestene kirken yter.
Alvdal kirkelige fellesråd består av 8 direktevalgte representanter i tillegg til sokneprest og en
kommunal representant. Fellesrådet v/administrasjonen har ansvar for gjennomføring av
vedtak, bemanning, drift og vedlikehold i henhold til kirkelovens §14 og gravferdslovens § 3.
Fordi Alvdal bare har ett sogn, så utøver Alvdal sokneråd både fellesråds- og
menighetsrådsfunksjonene.
Kommunen yter tilskudd i henhold til kirkelovens §15 og gravferdslovens §3.

FORDELING AV LEDERFUNKSJONER I
DEN NORSKE KIRKE LOKALT
Prosten er leder for prestetjenesten i Nord- Østerdal prosti.
Soknepresten er leder for prestetjenesten i Alvdal.
Prestene er ansatt i Hamar bispedømmeråd.
Kirkevergen er daglig leder for de ansatte i Alvdal sokneråd, bortsett fra soknepresten.

STILLINGSOVERSIKT

STILLING

ST. %

5202 Kantor
5112 Kirketjener
5216 Daglig leder/kirkeverge

80
100
100

ÅRSVERK 2018

2,8

STABSSITUASJONEN VED KIRKEN I ALVDAL.
Den administrative bemanning for kirken i Alvdal består av en kirkeverge i hel stilling.
Kirkegård og kirke er bemannet av en kirketjener i hel stilling. Alvdal sokn graver også selv,
så han er også graver ved begravelser. Ved siden av Rendalen, så er Alvdal det eneste
fellesrådet som selv utfører dette.
Vi har en kantor i 55,2 % stilling som har ansvar for kirkemusikk og det kirkemusikalske
arbeidet i soknet. I tillegg leies det inn organist til begravelser og ca. 50 % av gudstjenestene.
Soknepresten har ansvaret for de kirkelige handlinger i soknet. Hun er i tillegg med i alle
utvalg som soknerådet har på forskjellige områder og har vært redaktør for menighetsbladet
for Alvdal.
Alvdal sokn har ikke ansatt noen person i klokker- funksjonen i kirken.
Kirkevergen fungerer som klokker ved begravelser og ellers har soknet en frivillig
klokkertjeneste.

FINANSIERING
Alvdal sokneråds største utgiftsposter er lønnskostnader, energi og øvrige driftskostnader.
Fellesrådet får i første rekke sine inntekter gjennom rammetildeling fra Alvdal kommune.
Prestetjenesten lønnes av Kirkerådet.
Utleie av Alvdal kirke til konserter gir noen inntekter.
Festeavgifter gir inntekter for drift av kirkegården. Det er kommunestyret som vedtar sats for
festeavgifter etter forslag fra fellesrådet. Inntektene fra festeavgifter varierer mye fra år til år.
Det er foretatt beregninger for en 10-årsperiode (festetiden) slik at en kan benytte samme
beløp i driftsbudsjettet hvert år. Justeres ved bruk / avsetning til fond. Dette skaper
forutsigbarhet i forhold til budsjettering både for kommunen og soknerådet.
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BEMERKNINGER:
Utvidelse av Alvdal kirkegård.
Allerede for 15 år siden ble det arbeidet med å ervervet grunn til som det står i avtalen «
utvidelse av Alvdal kirkegård». Alvdal kommune ervervet da en del av Jernbaneverkets
gamle område mot jernbanelinja. Siden er det kommet til både Reguleringsplan for Steia og
Steiaprosjektet. Arne Graven utarbeidet for Alvdal sokneråd en plan på utvidelsen. Denne
planen fikk soknerådet beskjed om at var i strid med de gjeldende planer for sentrum og at
den derfor bare skulle legges vekk. Siden har det ikke skjedd så mye i saken, bortsett fra at
redskapshuset som kirken hadde er blitt flyttet noe.
Som den som administrerer kirkegården og gravplassene, så mener kirkevergen at det er
tvingende nødvendig at det blir fortgang i dette arbeidet, så vi ikke risikerer å stå uten noen
gravplass å henvise til på kirkegården. Kirkevergen mener også at siden Alvdal kirke ligger
midt i Alvdal sentrum, så er det ønskelig med et nærmere samarbeid mellom kirke og
kommune for å få fortgang i saken. I møte mellom kirken og kommunen den 11.10.16 ble det
avtalt at kommunen skal legge inn gjennomføring av utvidelsen av kirkegården på
arbeidsplanen for 2018. Det ble sendt et brev fra soknerådet sommeren 2017 til Alvdal
kommune med presisering av at det er nødvendig at dette følges.
Det kan nå konstateres at heller ikke i 2018 er det skjedd noen utvidelse av Alvdal kirkegård.
Utskifting av oppvarming kirken.
Det ble gått over fra vedfyring i kirken til elektrisk oppvarming i Alvdal kirke ca. 1965.
Oppvarmingen består av rørovner under kirkebenkene.
Ovnene har ikke vært skiftet ut i denne tiden. Ovnene er altså 50 år gamle. Ved måling av
overflatetemperaturen(termofotografering) så er overflatetemperaturen på enkelte steder blitt
målt til over 100 grader, mens en normal driftstemperatur ikke skal overstige 31 grader.
Ved siste termofotografering høsten 2017 vurderte termograføren at tilstanden på ovnen var
bra, alderen tatt i betraktning.
Kirken har henvendt seg til Almeks om å få en vurdering og kostnadsvurdering på å lage
gitter rundt ovnene som et alternativ til rask utskifting av dem. Det viste seg at kostnaden ble
ca. 50.000 kr, så soknerådet ville heller prioritere innkjøp av nye ovner.
Kirkevergen vil gå inn for at det leies inn en ekstern utreder for å kartlegge hva som vil være
den mest fornuftige oppvarming av kirken framover og å beregne kostnadene ved utskifting
av oppvarmingen, når utskifting blir aktuelt.
Utbedring av sosiale rom kirketjener « Rød brakka»
I forbindelse med at Alvdal kommune ervervet grunn fra Jernbaneverket i 2003, så ervervet vi
samtidig en hvilebrakke som lå på området. Denne har blant annet vært brukt som sosiale rom
for kirketjener og anvendes også til diverse lagring samt omkledningsrom i forbindelse med
begravelser.
Tilstanden på denne begynner imidlertid å bli av en slik art at det er nødvendig med et mer
omfattende vedlikehold. Alternativet er å bygge nytt. Dette kunne vært gjort uten for store
kostnader i forbindelse med flyttingen av redskapshuset på kirkegården. Kommunen var
imidlertid klar på at det nye redskapshuset skulle ha samme størrelse som det gamle. Brakka
burde vært både bedre isolert og det burde vært lagt ny ytterpanel for at den skal kunne
anvendes i årene fremover.

