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Innstilling: 

 

1. Koordinator anbefaler at søknad om økonomisk støtte fra de kirkelige fellesråd i SAS 

imøtekommes med kr.250.000,- for 2015 og kr. 500.000,- for året 2016. 

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 

prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 

 

Bakgrunn for saken: 

 

Koordinator har i epost av 14.06.2015 mottatt søknad om økonomisk støtte fra de Kirkelige 

fellesråd i SAS. Søknaden om økonomisk støtte begrunnes med den omstillingsprosessen som 

de kirkelige fellesråd må gjennomføre som konsekvens av kommunesammenslåingen. Det 

påpekes i søknaden at drift og vedlikehold av kirken er et kommunalt ansvar.  

 

I søknaden er det uttalt at fellesrådene i de tre kommunene har valgt et forhandlingsutvalg/ 

arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder i de tre fellesråd samt prosten i Sandefjord 

prosti. Dagfinn Haugen er valgt som leder av dette utvalg med fellesrådslederen i Stokke 

Anders Kr. Kjær som nestleder. Det er også valgt en innstillingsgruppe bestående av lederne i 

de tre fellesråd samt prosten i Sandefjord prosti. 

  

I søknaden sies det videre at fellesrådene har lagt opp til mye de samme prinsippene som 

kommunene har valgt for sin prosess med utlysning av en prosjektleder som også vi bli 

kirkeverge etter 1-1-2017. Det er i søknaden gitt uttrykk for en 50-60 % stilling for å drive 

frem en nyorganisering av den kirkelige prosessen. 

 

Det søkes om kr.250.000,- for inneværende år og kr. 500.000,- for året 2016.     

  

Koordinators vurderinger: 

Koordinator vurderer at det innenfor kirkelig fellesråd må gjennomføres en omstillingsprosess 

som følge av kommunesammenslåingen. Kommunene har et ansvar for drift og vedlikehold 

av kirken. Dette er nedfelt i kirkelovens § 15 hvor det bl.a. heter kommunen utreder følgende 

utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

 

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. 

 

I tråd med dette og at en omstillingsprosess innen kirkelig fellesråd i SAS-kommunene også 

vil være nyttig for den nye kommunen anbefaler koordinator at søknaden imøtekommes med 

kr.250.000,- for 2015 og kr. 500.000,- for 2016. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige 

fellesråd eller det fellesråd prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i 

budsjettet for fellesnemnda.     

  

 Vedlegg: 

Søknad om økonomisk støtte fra de Kirkelige fellesråd i SAS fra Dagfinn Haugen av 

14.06.2015 

 


