
BUDSJETTINNSPILL 2019 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD -  INNSPILL TIL SOLA 
KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019 – 2022 
 

1. Innledning 
Sola kirkelige fellesråd behandlet i møte 30.05.2018 under FR-sak 23/18 Budsjettprosess 
2019 – innspill til Sola kommune kommende års økonomiske situasjon, budsjettbehov for 
virksomheten og gjorde følgende  enstemmige vedtak i saken: 
 

a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2018 
framskrives for 2019 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. 

 
b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2019-2022: 
 

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

Drift     

Økning av vedlikeholdsreserve kirkebygg 300 000 300 000 300 000 300 000 

100 % stilling som 
ungdomsarbeider/ungdomsdiakon 650 000 650 000 650 000 650 000 
Økte kostnader ved ny IKT-driftsavtale med 
elektronisk arkiv 200 000 200 000 200 000 200 000 

Sum tiltak drift 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

 
Investeringer     
Utskifting av vinduer i kafélokalene, Tananger 
kirke 150 000    
Fortsatt fornyelse av kirkerom, Sørnes kirke 500 000 500 000   
Reparasjon/impregnering av murvegger, Sola 
kirke    700 000 

Reparasjons- og rehabiliteringsarbeider, 
Tananger kapell    3 500 000 

Sum tiltak investeringer 650 000 500 000 0 4 200 000 
  
 

c. Sola kirkelige fellesråd anmoder videre Sola kommune om at det under 
Samlebevilgning formål kirke for 2019 bevilges kr. 400 000 til etablering av 
navnet og anonym minnelund for urnegravlegging på Sola kirkegård, på foreslått 
ledig gravområde like sør for nåværende Sola kirke. 
 

d. Fellesrådet gir administrasjonen sammen med økonomiutvalget fullmakt til å 
utforme endelig budsjettskriv til Sola kommune innen oppgitt frist. Utkast til 
budsjettskriv 2019 sendes fellesrådets medlemmer til orientering. 

 

Sola kirkelige fellesråd fastsetter årlig det kommende års driftsbudsjett i etterkant av Sola 
kommunestyres formelle budsjettvedtak i desember, jfr. Kirkelovens § 15 Kommunens 
økonomiske ansvar. Dette skjer av praktiske årsaker på fellesrådets faste januar-møte. 



 
Budsjettert rammetilskudd fra Sola kommune  for 2018  er kr 14 340 000, inkludert lønns– 
og pensjonsreserve.  
 

2  Viktige innspill til fellesrådets driftsramme for 2019 
Sola kirkelige fellesråd anmoder Sola kommune om at tilsvarende beregning av 
rammetilskuddet videresføres for 2018 som for 2019. Om lag 70 % av fellesrådets 
driftsbudsjett er knyttet til  personalkostnader i faste stillinger. Det er viktig for fellesrådet 
sammen med menighetsrådene i Den norske kirkes  menigheter i Sola å opprettholde og 
videreføre nåværende tilbud og aktivitetsnivå. 
  
Gudstjenestene i kirkene er forordnet av Stavanger biskop. Vel 36 100 (36 500 i 2016) 
mennesker deltok på en av de 228 gudstjenestene i kirkene i Tananger, Sørnes, Sola og Ræge 
i 2017. I tillegg var det 6 600 mennesker innom kirkene på konserter og kulturarrangement. 
Så er det i alle menighetene de fleste dager i uken mange aktiviteter for barn og ungdom 
som ukentlig samler hundrevis av deltakere.  
 
I 2017 ble 243 barn døpt (190 i 2016), 206 ungdommer ble konfirmert (202 i 2016), 75 par 
ble viet og 105 gravferder ble holdt i en av kirkene. Solakirkenes sykevaktordning utførte i 
fjor 350 omsorgstimer i tjeneste for eldre og syke mennesker i kommunen. Den lokale kirken 
er med i sorg og i glede, og ønsker å være tilstede og støttende i ulike livsfaser for alle som 
trenger det. Kirkestabene med i alt 25 ansatte i menighetene sammen med prestene utgjør 
svært viktige ressurser. Men for å gjennomføre alle arbeidsoppgavene har Solamenighetene 
registrert til sammen over 1029 frivillige som er med og driver arbeidet fra uke til uke. Den 
innsatsen er av uvurderlig betydning. 
 
Sola kirkelige fellesråd er bevisst på å prioritere stramt når rådet henvender seg til Sola 
kommune om økt økonomisk rammetilskudd for 2018. De 4 menighetsrådene har sterke og 
oppriktige ønsker og mange behov som fellesrådet gjerne skulle støttet med midler, men 
som det ikke klarer å imøtekomme. Sola kommune vil være kjent med at flere av de 
konkrete behovene for ekstra ressurser har vært presentert for kommunen gjennom en del 
år, og fellesrådet bekrefter med dette sine prioriterte behov. 
 

3 Konkrete budsjettinnspill 
A. DRIFT 
1. Årlig økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr. 200 000 til kr. 500 000 

 
Sola kirkelige fellesråd forvalter totalt 5 kirkebygg: Tananger kirke (2002), Ræge kirke (2009), 
Sørnes kirke (1977) - rehabilitert og påbygget i (2012), Sola kirke (1955) samt Tananger 
kapell (1879). Sistnevnte bygg er sjelden i i kirkelig bruk og er siden 2010 blitt leidd ut til en 
lokal eritreisk ortodoks menighet. Ihht. kirkeloven er det de kirkelige fellesrådene som 
forvalter kirkebyggene på vegne av soknene (menighetene) i Den norske kirke. Det 
innebærer vedlikeholdsansvar med de kostnadene som det medfører. 
 
Moderne kirkebyggforvaltning er mer kostbar enn før. Vedlikehold og oppgradering av 
avanserte tekniske installasjoner med årlige servicetilsyn legger beslag på en betydelig del av 
vedlikeholdsbudsjettet. Det er også større krav til høyere faglig kompetanse enn før. Dagens 



moderne kirkebygg har installert avansert teknisk utstyr for lyd, data som betjener nåtidens 
krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling i gudstjenester, brylluper og begravelser. 
En del av dette utstyret er også finansiert og anskaffet av menighetene selv. Dette utstyret i 
kirkene utrangeres og må skiftes ut, og fellesrådet trenger mer midler for å kunne 
opprettholde et normalt godt nivå på disse funksjonene.  
 
Etter at Sola kommune fom. 2016 økte sitt rammetilskudd noe fikk fellesrådet etablert en 
felles ambulerende vaktmesterfunksjon for Solakirkene. De 2 første årene med ordningen 
har gitt svært gode erfaringer og tilbakemeldinger. Vaktmesteren har ansvar for daglig 
forvaltning av kirkebyggene, foretar enklere og forefallende vedlikehold, kartlegger og følger 
opp kommende små og større vedlikeholdstiltak samt bygger nødvendig FDV-
dokumentasjon og – oppfølging.  
 
I forhold til kirkebyggenes arealer og særegne konstruksjoner er nåværende mulige 
vedlikeholdsmidler for lave i forhold til å ivareta et planmessig og forsvarlig vedlikehold av 
de 5 kirkebyggene. For 2018 har fellesrådet avsatt kr 450 000 av ordinære budsjettmidler 
samt av regnskapsmessig mindreforbruk de siste årene til nødvendige og forebyggende 
vedlikeholdstiltak. Rådet vurderer det som god og forebyggende forvaltning av disse 
midlene, og det vil spare fellesrådet og kommunen for større, uforutsette utgifter i både på 
kort og lengre sikt.   
    

Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr 500 000:  kr  300 000  
 
 

2. Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle 
menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) 
som prioritert satsingsområde. 
 

Menighetsrådene har overfor kirkelig fellesråd gjennom flere år meldt behovet for for et 
utadrettet tilbud om tiltak blant barn og ungdom i Sola, og fellesrådet opprettholder dette 
ønsket også for kommende budsjettår og videre. De nye utbyggingsområdene på Skadberg 
og Jåsund er konkrete satsingsområder. Samtidig ser menighetsrådene også mange behov i 
egne menigheter og nærområder, og har uttrykt dette konkret  med ulike ønsker om nye 
og/eller økte stillinger, som ungdomsleder, ungdomsarbeider, konfirmantansvarlig, økte 
kantorressurser mv.  
 
Fellesrådet velger å samle disse behovene i ønsket om én stilling, fordi rådet på vegne av 
solamenighetene ser et tydelig behov for å kunne tilrettelegge og gjennomføre felles tilbud 
og aktiviteter for ungdommer i typiske utbyggingsområder, både lavterskeltilbud og 
aktiviteter for organisert ungdom. Menighetene i Sola har høy kompetanse på og mye 
erfaringer med barne – og ungdomsarbeid og ønsker å bidra i lokalmiljøene, gjerne i 
tilknytning til eksisterende positive nettverks – og ungdomsarbeid i de lokale menighetene. 
Av erfaring vil fellesrådet også hevde at denne type medarbeider vil løse ut betydelig frivillig 
innsats.  
 
Profilen på tilbudet skal være nytenkende og proaktiv i forhold til akutte behov og 
utfordringer som oppstår. Det må være et nært samarbeid med kommunens øvrige etater og 



tilbud  på feltet som SLT team, utekontakten, idrettslag etc. Dette ønsket var også tema i 
kontakten mellom Stavanger biskop og kommunens ledelse ifm bispevisitasen i november 
2013.  

 
Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon: kr. 650 000 
 
 

3. Økte kostnader ved ny IKT-driftsavtale med elektronisk arkiv 
Sola kirkelige fellesråd har siden 2012 kjøpt drift av IKT-systemer fra Kirkedata. Dette 
omfatter nødvendige kontorstøttesystemer og drift av kirkelig programvare som dekker 
områder som gravlundsforvaltning, kirkebokføring etc. I dette ligger det ingen godkjent 
løsning for elektronisk arkiv og heller ikke oppdaterte og tidsriktige systemer for 
saksbehandling. 
 
Den norske kirke opprettet i 2013 selskapet Kirkepartner som skal tilby alle enheter i Den 
norske kirke alle nødvendige IKT-tjenester, herunder også elektronisk arkiv og 
saksbehandlingsløsninger. Administrasjonen har i flere omganger vært i møter med 
Kirkepartner og mottatt tilbud der-fra på drift av våre IKT-løsninger. Dette har i alle tilfeller 
vist seg å ha en for stor kostnad til at det har blitt vurdert som realistisk å kunne innføre. 
 
Våren 2017 kom også Agrando, som per i dag leverer mange av våre basissystemer for 
behandling av data om frivillige, arrangementer, kirkebokføring og gudstjenesteplanlegging 
osv. med et tilbud om saksbehandlingssystem med godkjent elektronisk arkiv. Systemet 
bygger på Agrando’s Saksbehandler som det ble sagt skulle få en vesentlig oppjustering mht 
brukervennlighet og funksjonalitet. Denne oppgraderingen har ennå ikke kommet. 
 
På denne bakgrunn har kirkevergen sammen med 7-10 andre fellesrådsadministrasjoner i 
Rogaland sjekket ut andre mulige løsninger for elektronisk arkiv og drift av IKT. Vi har hatt 
kontakt med  en driftsleverandør som har et samarbeid med en leverandør av elektronisk 
arkiv og har fått tilbud om drift og saksbehandlingssystem med elektronisk arkiv som 
funksjonelt tilsvarer Kirkepartner sine løsninger, men som prismessig kommer gunstigere ut. 
Det gjenstår fortsatt en del avklaringer i forhold til dette alternativet, men flere av de øvrige 
fellesrådsadministrasjonene som har vært med i dette arbeidet så langt er positive til en slik 
løsning. 
 
Sola kirkelige fellesråd vil uansett hvilken løsning som velges måtte inngå nye avtaler eller 
utvide eksisterende avtaler vedr. drift av IKT og framover, og dette vil ha en kostnad ut over 
det som per i dag budsjetteres til dette formål. Inkludert i dette er behovet for å formelt 
skaffe fellesråds – og menighetsadministrasjonene en offentlig godkjent digital arkivordning 
(NOARK 5), som virksomhetene ikke har i dag. Det er påtrengende nødvendig å få dette på 
plass som fort som mulig, og det må når elektronisk arkiv etableres også legges ned 
ressurser i form av kurs og opplæring for å etablere en sunn og lovlig arkivkultur i våre 
administrasjoner. 
 

Estimert årlig kostnad:      kr. 200.000 
 

  



B. INVESTERING 
Sola kirkelige fellesråd forutsetter at kirkelige prosjekter vedtatt i Handlings- og økonomiplan 
2019-2022 for Sola kommune videreføres som vedtatt av kommunestyret. 
 

1. Fornyelse og oppgradering av Solakirkene 
De 4 menighetsrådene peker i årets budsjettprosess med rette på en del konkrete og vel 
begrunnede behov for utskiftning og oppgradering av inventar i kirkene. Fellesrådet har 
drøftet de mange innspillene og har valgt å samle seg om noen prioriterte tiltak. 
 

A. Tananger kirke har et sterkt behov for utskift av vinduer i kafeen. Vinduer er 
punkterte og det er råteskader på treverket.Nye, moderne vinduer vil også være 
energibesparende. 

 
B. Sørnes kirke har påbegynt et stort oppgraderingsarbeid for kirkerommet. Sola 

kommune bevilget for 2016/2017 1 mill.kr. til dette prosjektet, som er en svært viktig 
startkapital for å komme i gang med dette viktige arbeidet. Det er planlagt i flere 
faser, og søknad om godkjenning til Fase 1 og 2 er godkjent av Stavanger biskop ihht. 
kirkelovens bestemmelser. 

 
 Fase 1:  Lysne fondveggen og støpe gulvet i koret (utføres sommeren 2018) 

Fase 2: Nye liturgiske møbler, lysning av eksisterende trepanel og støping av resten  

av golvet i kirkerommet *) 

Fase 3: Oppgradering av belysning i kirkerommet  

Fase 4: Nye skyvedører  

Fase 5: Resterende mursteinvegger i kirkerommet lysnes / gjøres hvite 

 
*) Sørnes menighetsråd har våren 2018 bevilget innkjøp av fliser til hele kirkerommet 
av egne midler. 

 
Sørnes menighetsråd sin plan for renoveringen av kirkerommet (2016 – 2020) er totalt 
stipulert til om lag 3,2 mill.kr. og omfatter nye fliser på gulv i kirkerommet, lysning av 
kirkerommets treinteriør og murvegger, nye foldedører (når lekkasjene er stoppet), fornying 
av belysningen med energisparing samt nye benker. Fellesrådet vil derfor komme tilbake til 
dette også i kommende års budsjettinnspill. 
 

Kostnad nye vinduer kafe Tananger kirke i 2019:  kr. 150 000 
 Kostnad oppgradering kirkerom Sørnes kirke i 2019 kr. 500 000 
 Kostnad oppgradering kirkerom Sørnes kirke i 2020 kr. 500 000 

 
 
 

C. Midler til ytre mur og fugearbeider i Sola kirke 
Nåværende Sola kirke (bygget 1955) med vel 250 sitteplasser skal når ny hovedkirke er 
bygget i Sola sentrum (2021) være et seremonibygg, dvs. omgjøres til kapell til bruk for alle 
typer begravelsesseremonier, vielser osv. I lys av kommende byggestart av ny kirke i Sola 
sentrum kommer kirkevergen i 2019 til å legge fram sak om framtidig bruk og forvaltning av 
nåværende Sola kirke til behandling i Sola kirkelige fellesråd, for videre godkjenning hos 



Stavanger biskop. Dette vil både omhandle navneendring samt avvigsling av det nåværende 
kirkebygget fra soknekirke. Det er derfor viktig å vedlikeholde bygget godt for mangeårig 
framtidig bruk. Kirkevergen har høsten 2015 og våren 2017 drøftet kirkebyggets tilstand med 
eksterne fagfolk med tanke på vedlikehold av murer og fuger. Rådgivningsfirmaet Boye & 
Waage sammen med murmesterfirmaet Garpestad og Gaausland AS har avgitt råd om 
nødvendige tiltak. Noe av bakgrunnen for dette arbeidet er bl.a. lekkasjer i taket i 
våpenhuset, sprukne ytre fuger, diverse saltutslag på innerveggene i Sola kirke mv. Tiltakene 
som foreslås er som følger:  
 

- Høyttrykksspyling av ytre vegger for å rengjøre overflater og løsne dårlige fuger 
- Meisle opp dårlige fuger fra tidligere reparasjoner og erstatte med nye fuger 
- Impregnering av overflateene til slutt med Surfapro for å hindre framtidig 

vanngjennomtrengning i fugene 
 

Stipulert reparasjonskostnad 2021:  kr. 700 000 
 

D. Tananger kapell – framtidig forvaltning 
Tananger kapell er et tradisjonelt Linstow-kirkebygg fra 1879 som etter 2002 ikke har hatt 
funksjon som soknekirke. Den er listeført hos Riksantikvaren. Det betyr at alle endringer og 
større vedlikehold må godkjennes før tiltak settes i gang. Kapellbygget gikk ut av ordinær 
kirkelig bruk i 2002 da nåværende Tananger kirke ble vigslet og tatt i bruk. Det brukes kun 
sporadisk til enkelte vielser. Kapellet har ikke hatt noen funksjon for Tananger menighet 
siden den fikk nytt kirkebygg, og menighetsrådet har i mars 2018 presisert at menigheten 
ikke har bruk for kapellbygget. Det har de siste 7-8 årene vært utleid til en eritreisk-ortodoks 
menighet til bruk på søndagene. 
 
Det har siden 2002 ikke har vært mulig å prioritere vedlikeholdsmidler for Tananger kapell. 
Som hastetiltak våren 2015 ble det montert skiferfangere på begge sider av hovedtaket fordi 
det ved flere anledninger hadde sklidd ned takskifer, til stor fare for besøkende på Tananger 
kirkegård.  
 
Kirkevergen fikk utarbeidet en ekstern tilstandsrapport høsten 2015. Denne dokumenterer 
en estimert kostnad for nødvendige reparasjons – og rehabiliteringsarbeid på om lag  kr. 3,0 
mill.kr (2015). Erfaringsmessig fører de aller fleste rehabiliteringsprosjekter på kirkebygg og 
andre offentlige bygg til betydelige merkostnader. Den 139 år gamle bygningen lider litt av 
manglende vedlikehold. Den  største vedlikeholdspostene vil være reparasjon av råteskader i 
tårnet samt omtekking av skifertakene.  Det blir videre i løpet av 2018 utarbeidet en 
oppdatert bygningsteknisk analyse av kapellbygget, i samarbeid med KA 
(Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (tilsv. KS)). 
 
Hvis kapellbygget skal bevares vil det i all framtid ha behov fort jevnlige vedlikeholdsmidler 
(stipulert til 50’ - 100 000 kr/år) som kirkelig fellesråd vil måtte be Sola kommune om 
tilskudd til. I lys av at det i Sola kommune i løpet av få år vil være bygget det 4. nye 
kirkebygget siden 1977 (Sørnes; Tananger (2002), Ræge (2009) og Sola (byggestart 2019) har 
fellesrådet igangsatt et arbeid med å avklare framtidig bruk og forvaltning av bygget. Som 
listeført kirkebygg hos Riksantikvaren vil det f.eks. ikke være mulig å fatte et eventuelt 
vedtak om riving på egenhånd.  



 
Fellesrådet har i møte 30.05.18 (FR-sak 24/18 gjort følgende vedtak om Tananger kapell: 
(http://sola.kirken.no/Portals/4/Dokumenter/M%F8ter%20FR/2018/INNKALLING%20FR%2030.MAI%
202018%20-%20med%20vedlegg%20sak%2018-23.pdf ) 

 
a.  Sola kirkelige fellesråd ber kirkevergen å kartlegge ulike alternativer for 

framtidig forvaltning av Tananger kapell ut fra framlagt plan pkt. a – h for dette, 
og legge fram saken til behandling i løpet av 2019.  
 

b. Fellesrådet tilrår at det legges til rette for et informasjons – og dialogmøte lokalt i 
Tananger vedr. Tananger kapell når prosessen har avklart viktige forhold knyttet 
til pkt. a – h.  

 
På bakgrunn av disse pågående vurderingene søker ikke Sola kirkelige fellesråd om spesifikke 
midler til Tananger kapell for de nærmeste årene,  men finner seg nødt til å varsle en 
betydelig framtidig rehabiliteringskostnad (fra 2022) dersom det avklares at kapellbygget 
skal / må forvaltes videre i framtiden, selv om det ikke skal ha en kirkelig bruk. 

 
Stipulert rehabiliteringskostnad 2022:  kr. 3 500 000 

 
 

4. Opparbeidelse av minnelund på Sola kirkegård 
Kirkevergen og Sola kommune har gjennom en del år mottatt et økende antall henvendelser 
fra publikum i Sola med spørsmål om det er mulig å benytte seg av urnegravlegging i 
minnelund, både såkalt navnet minnelund og anonym gravlegging. Dette er for lengst 
etablert på gravplasser både i Stavanger og Sandnes, og det er høyst forståelig at det 
etterspørres også i Sola. 
 
Det ble i 2016 blitt igangsatt et arbeid med dette for å klargjøre ønskede arealer helt øst på 
Sola kirkegård. Dette arbeidet har stoppet noe opp, både pga. at det er tidkrevende å få 
avklart med arkeologiske myndigheter om det på planlagt areal må foretas arkeologiske 
utgravninger, og om det faktisk er mulig at arealet kan frigjøres til dette formålet. Det settes 
videre i 2018 i gang et reguleringsplanarbeid for hele kirkegårdsområdet. Dette gjelder ikke 
minst det frigitte området (gammel gård) mellom Nordsjøveien og sør til de ferdigstilte 
gravplassarealene på østligste del. I dette området er det bl.a. også noen gamle 
reguleringsbestemmelser som må omgjøres, for at hele området kan klargjøres til 
gravlegging i årene som kommer. Reguleringsarbeidet vil ta opp mot 1 ½ år, og videre 
opparbeidelse vil ta 1-2 år med prosjektering og utførelse. 
 
Sola kirkelige fellesråd som gravplassforvaltning er av bestemt oppfatning at en sammen 
med Sola kommune bør framskynde klargjøring av minnelund til 2019, for å kunne 
imøtekomme kommunens innbyggere på dette viktige feltet. Stadige henvendelser om det 
er minnelund på kirkegårdene i Sola bekrefter dette, og det er fra gravplassforvaltningen 
side veldig beklagelig å stadig måtte skuffe folk med at vi ikke har etablert minnelund. 
 
I lys av byggestart av ny kirke i Sola sentrum planlegger kirkevergen i 2019 å legge fram sak 
om framtidig bruk og forvaltning av nåværende Sola kirke til behandling i Sola kirkelige 



fellesråd, for videre godkjenning hos Stavanger biskop. Dette vil både omhandle 
navneendring samt avvigsling av det nåværende kirkebygget fra soknekirke. Det vil bety at 
bruksstatus kan bli som tilsvarende Eiganes og Tjensvoll kapeller i Stavanger, der alle typer 
tros – og livssynsamfunn kan avholde sine gravferdsseremonier. Sola menighet som eier og 
bruker nåværende Sola kirke skal flytte til Sola sentrum når den nye kirken er ferdigstilt, og 
kommer ikke til å bruke dette bygget til sitt menighetsarbeid lenger.  
 
Kirkevergens vurdering er at å etablere en minnelund på et sentralt sted like ved nåværende 
Sola kirke, dvs. nær seremonistedet vil være gunstig for alle som ønsker å benytte seg av 
denne type gravlegging. Så vil det være betryggende å kunne arbeide videre med en større 
urnelund i østre del av Sola kirkegård med tanke på kommende tiårs gravleggingsbehov. 
 
Arealet som er aktuelt å bruke som minnelund ligger rett sør for kirkebygget og like øst for 
menighetsalen (se vedlagt oversiktskart). Dette området ble brukt til gravlegginger av 
okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig (1940 – 45), men ble ryddet mot slutten av krigen.   
Området er på om lag 400 m² og vurderes som godt tjenlig til minnelund med 
urnegravlegging. Kirkevergen vurderer det som uproblematisk at dette området tas i bruk til 
vanlig gravlegging, nærmere 75 år etter 2.verdenskrig. 
 
En minnelund bør etableres som et godt sted å komme til for sørgende og pårørende. Det 
må etableres et felles sted / monument / innretning der alle som har urnegrav kan få 
montert en navneplate, og det må være et felles sted det er lagt til rette for å legge ned 
blomster og tenne lys. 
 
I forbindelse med dette utredningsarbeidet vil det også være aktuelt å etablere et egnet sted 
i nærheten av minnelunden for anonym gravlegging, dvs. nedsettelse av urne på et sted som 
er tilrettelagt for det, og som kun er kjent for gravplassforvaltningen. På et slikt sted skal det 
ikke monteres noen form for monument. 
 
I tråd med etablert praksis mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd bevilges denne 
type midler over kommunens eget budsjett under Samlebevilgning formål kirke, men 
forvaltningen av midlene og prosjekteringsarbeidet skjer i samarbeid med kirkevergen, på 
vegne av kirkelig fellesråd som gravplassforvaltning. 
 
Estimert anleggskostnad:       kr. 400.000 

 
 
 
 

5. Avsluttende budsjettkommentarer 
Det er viktig for Sola kirkelige fellesråd å opprettholde en sunn og profesjonell 
økonomiforvaltning av de årlige tilskuddsmidlene fra Sola kommune. Rådet prioriterer så 
langt som mulig midlene til nøkkelstillinger i menighetene, trosopplæring, diakoni, 
undervisning samt vedlikehold av kirkebyggene, og har fokus på å drive en enkel, 
servicerettet og effektiv administrasjon. De fleste eksisterende stillinger er knyttet til faste 
og nødvendige funksjoner som biskopens forordnede gudstjenester i de fire kirkene, 



kirkelige handlinger (dåp, vielser, begravelser), et stort konfirmantarbeid,  barne – og 
ungdomsarbeid m.v. Menighetenes  staber er i stor grad minimumsbemannet i forhold til 
fagstillinger, og i alle menigheter kunne en svært gjerne hatt flere fagstillinger. 
 
Menighetsrådene og de kirkelige ansatte medarbeidere driver sammen med mange hundre 
frivillige krefter mange og varierte lokale kirkelige tilbud med stort engasjement og 
entusiasme. Fellesrådet er takknemlig for at menighetene bidrar med egne lønnsmidler til 
vel 3 årsverk, der fellesrådets midler ikke strekker til, samt med tusenvis av dugnadstimer.  
Sola menighet har brukt hele 2017 på innsamling av pengegaver til ny kirke i Sola sentrum. 
Faste givere gir månedlig ca. 50 000 kr. til den nye kirken, i tillegg til ordinær givertjeneste til 
menighetsarbeidet. Sola kirkelige fellesråd er svært takknemlige for at Prosjekt 49041 Ny 
kirke Sola sentrum starter byggearbeidene i starten av 2019. 
  
Den norske kirkes menigheter i Sola engasjerer svært mange mennesker i lokalmiljøene og 
ønsker å gi tilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper. 
  
 
Med vennlig hilsen 
for Sola kirkelige fellesråd 
 

 
          Karim Saffaran       Trygve Torgersen  
Leder Sola kirkelige  fellesråd                               Kirkeverge 
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