
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 16006/19 Arkivsaksnr.: 19/2400-1 
 
Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 
 
VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR 
PERIODEN 2019-2023  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det velges en representant med vararepresentant til Kirkelig fellesråd for 
kommunestyreperioden 2019-2023. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I følge kirkeloven av 7. juni 1996 skal det i hver kommune være et kirkelig fellesråd.  
 
Sammensetningen av Kirkelig fellesråd fremgår av kirkeloven § 12: 
«Kirkelig fellesråd består av: 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 
menighetsråd, 

b) en representant valgt av kommunen, og 

c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom 
det er valgt inn en prest etter bokstav a. 

 

Oppgavene til Kirkelig fellesråd er beskrevet i kirkeloven § 14: 

«Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom 
menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, 
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, 
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, 



  
 
 

  
 
 

 

f) - - - 
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.» 
 

VURDERING: 
Ihht. kirkeloven, skal en representant valgt av kommunen inngå i Kirkelig fellesråd. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Som kommunens representant i Kirkelig fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Representant:   Vararepresentant: 
 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 18/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, satte fram dette 
forslaget:  
 
Einar Einstad velges som representant, med Mari Nerjordet som vara. 
 
Votering: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Som kommunens representant i Kirkelig fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Representant:   Vararepresentant: 
Einar Einstad    Mari Nerjordet 


