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Deres ref:

Søknad om godkjenning av brukerbetalinger i nye Sandefjord
kirkelige fellesråd - svar fra Tunsberg bispedømmeråd
Vi viser til brev av 22.09.2016 med vedtak i Kirkelig fellesnemnd for Stokke, Andebu
og Sandefjord kirkelige fellesråd om brukerbetalinger ved vielser og gravferder.
De kriteriene med tilhørende beløp som er anført ser i utgangspunktet akseptable ut. Der
det ikke står annet, regner vi med at det forutsettes medlemskap i Den norske kirke. Vi
vet at i noen fellesråd tar de også hensyn til hvor foreldre bor i forhold til vielser. Det
kan vi ikke se at dere har tatt med/vurdert. Men det kan dere vurdere når dere får litt
erfaring med det nye reglementet.
Når dette reglementet innføres for alle sokn i hele (den nye) kommunen, regner vi med
at det vil avløse de regler som har vært gjeldende i de tre fellesområdene/kommunene
som fra 01.01.2017 blir et fellesrådsområde og en kommune.
Vi er blitt gjort oppmerksom på at det har vært en praksis med en viss fleksibilitet i
forhold til betaling for utenomsokns vielser i de tre soknene/kirkene i Stokke. Etter slik
vedtaket er utformet vil en slik fleksibilitet være vanskelig etter 01.01.2017. Vi mener
det er viktig at Kirkelig fellesnemnd har gjennomtenkt denne problemstillingen, slik at
det nye reglementet ikke blir en grunn til at noen ikke ønsker å ha kirkelig vielse fordi
det blir for dyrt.
I henhold til Kirkelovens § 20, andre ledd godkjenner Tunsberg bispedømmeråd de
foreslåtte satsene for brukerbetaling for vielser og gravferd i (nye) Sandefjord kirkelig
fellesråd f.o.m 01.01.2017.

Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen
Stiftsdirektør
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seniorrådgiver
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