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Sammensetning av nytt kirkelig fellesråd etter kommunesammenslåing mellom Stokke,
Andebu og Sandefjord kommuner
Vi viser til brev 23. mai 2016 fra kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord.
I kgl. res. 14. april 2015 Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord
kommuner, Vestfold fylke står det følgende i vedleggets punkt 7: "Representantene i de
kirkelige fellesrådene i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner skal være representanter i
fellesrådet for den nye kommunen, jf. kirkeloven § 5".
Med bakgrunn i ønsket fra kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord om at det
nye kirkelige fellesrådet fra 1. januar 2017 heller bør sammensettes i tråd med kirkeloven §
12, har Kulturdepartementet ved brev 9. juni 2016 forelagt saken for Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. I brev 27. september 2016 til Kulturdepartementet har
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ingen innvendinger til ønsket fra fellesnemnda,
Resolusjonen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å gjøre mindre
endringer, og ønsket om endring imøtekommes slik at det nye kirkelige fellesrådet fra 1.
januar 2017 kan sammensettes i tråd med kirkeloven § 12.
Sammensetning av fellesrådet i tråd med kirkeloven § 12 innebærer at det fra
menighetsrådene skal være ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd når det er fem
eller flere sokn i kommunen, jf. kirkeloven § 12 annet ledd. Departementet ber om at
fellesnemnda for de sammenslåtte fellesrådene avklarer hvem som skal være
menighetsrådsrepresentanter og vararepresentanter i det nye fellesrådet frem til neste ordinære
valg i 2019. Dette innebærer et unntak fra regelen om at representantene velges for 4 år, og
departementet har foretatt en lempning i anvendelsen av kirkeloven på dette punktet, jf.
kirkeloven § 2 annet ledd annet punktum.
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Når det gjelder konstituering og tidspunkt for ikrafttreden for nytt fellesråd, har departementet
drøftet dette med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Departementet
legger til grunn at det nye kirkelige fellesrådet i dette tilfellet konstituerer seg i november, og
at det trer i kraft fra 1. januar 2017.
Når det gjelder geistlig representant i det nye fellesrådet, har departementet i brev 1. juli 2016
bedt Tunsberg biskop om å sørge for oppnevning. Departementet legger ellers til grunn at
kommunal representant utpekes av fellesnemnda for de sammenslåtte kommunene, og vi ber
den kirkelige fellesnemnda om å sørge for at den kommunale fellesnemnda er oppmerksom på
dette.

Med hilsen

Thom M. Rafoss (e.f.)
avdelingsdirektør
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