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Utgangspunkt 
Sandnes kirkelige fellesråd presenterer her sitt forslag til økonomiplan for den kommende 4-års periode. 
Grunnloven sier at Den norske kirke: «forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan av Staten.» 
Dette ansvaret er i all hovedsak tillagt kommunen.  
 
 
Mål med arbeidet 
Den norske kirke i Sandnes ønsker å skape møtepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og vanlige folk, 
og mellom folk og folk. Vi vil være en kirke som er til stede i menneskers liv. På vanlige hverdager og på de 
store festdagene. I møte med sorg og død. Gjennom dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. Vi ønsker å 
være en trygg og sunn arena for barn og unge, med kirker og menighetshus hvor de kan være sprell levende 
i et mylder av aktiviteter.  
Kirken er et sted for hele mennesket, for familier og single, for de som må bæres inn og for de som må 
bæres ut. I et moderne Norge hvor vi lever tett sammen i en multikulturell setting er kirken også med og 
skaper trygghet gjennom identitet i egen tro og kulturarv. Kirken i Sandnes gir tro og mening, og et håp for 
morgendagen. 
Sandnes kirkelige fellesråds hovedoppgave er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt 
engasjement og en stadig fornyelse i menighetene i Sandnes for alle de 50 300 medlemmene i byen, samt å 
ta godt vare på kirkene og de ansatte.   
 
 
Entusiastisk aktivitet og stor dugnadsiver 
Kirkene i Sandnes er viktige for veldig mange av innbyggerne. Siste telling viser at det legges ned 121 000 
timer med dugnad i menighetene i DNK i kommunen i løpet av ett år, tilsvarende 61 heltids-stillinger. 
Sandnes ligger i så måte i Norges-toppen når det gjelder engasjement og aktiviteter. Tall viser også at vi 
samlet inn ca. 10,5 millioner kr til eget arbeid og til støtte for andre frivillige organisasjoner i inn- og utland. 
Det samlede deltakerantallet på gudstjenestene i 2018 var på 94 400 personer. Gudstjenestene og 
aktivitetene holdes i de 13 kirkene og menighetshusene, men også på skoler og i leide lokaler i områder 
uten kirkebygg. Prosjekt Nærvær med sine 3 byprester er tydelig til stede i livene til mennesker med 
rusproblemer, med samtaler, omsorg, praktisk hjelp og hverdagsmesser. Kommunen gir driftstilskudd til å 
dekke mesteparten av en stilling som byprest, mens kirken selv samler inn ressursene til de to andre 
byprestene.      
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Drift 
Det er så langt i 2019 laget tilstandsrapporter på 6 av kirkene våre, og vi venter på 4 til. Rapportene viser 
tydelige behov for å ta tak i en del alvorlige utfordringer på kirkene. Vi er glad for at noe av dette kan 
dekkes av de økte bevilgningene til vedlikehold som ble gitt for 2019.  
 
 

1. Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger 
Begrunnelse: 
Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så 
stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens Gand sokn i Gand 
sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være av de største i 
Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye 
utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av 
Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra høsten 2020.   
 
 

2. Tiltak for å bøte på store eller alvorlige avvik etter tilstandsrapporter på kirker. 
Begrunnelse: 
Det er utført tilstandsvurderinger på 6 av kirkene i Sandnes, og 4 nye kommer i juni. Disse viser at det er en 
del tiltak som bør gjøres på kirkene snarest for å bøte på alvorlige avvik. Oversikt fra firmaet Akasia som har 
utført tilstandsvurderingene indikerer følgende kostnader: 
 
Høyland kirke:   TG3: 1 640 000 kr TG2: 2 580 000 kr Prosjektering: 400 000 kr 
Julebygda kapell:  TG3: 2 010 000 kr TG2: 1 420 000 kr Prosjektering: 400 000 kr 
Gand kirke:   TG3:    315 000 kr TG2: 1 045 000 kr Prosjektering: 272 000 kr 
Sandnes kapell:  TG3:    513 000 kr  TG2:    675 000 kr  Prosjektering: 120 000 kr 
Hana kirke:   TG3: 1 620 000 kr TG2: 1 085 000 kr Prosjektering: 250 000 kr 
Lura kirke:   TG3:    662 000 kr TG2:    920 000 kr  Prosjektering: 200 000 kr 
 
Totalt:   TG3: 6 760 000 kr TG2: 7 725 000 kr Prosjektering: 1 642 000 kr 
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Investering 
 
Sandnes kommune er ikke bare en moderne kommune med en ung befolkning som tar mål av seg å ligge i 
forkant av utviklingen. Det er også en kommune i sterk vekst, med stadig flere innbyggere og et voksende 
antall barn og unge. Det gir et naturlig behov for nye kirker som kan dekke innbyggernes behov. Det er flere 
aktive menigheter innenfor Den norske kirke som er uten kirkebygg i Sandnes: Ganddalen, 
Austrått/Skaarlia, Figgjo og Bymenigheten.  
 
   

1. Kirkelig bygg i Ganddalen 
Det har i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen 
menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte 
prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst på 
bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye 
boligområder, i sammen med idretten.  
 
Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og 
eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom bydelshus/idrettshall/barnehage eller 
det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at 
fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. 
 
 
 

2. Kirkelig bygg for Austrått/Skaarlia.  
Austrått/Skaarlia rommer mange nye boliger, og enda flere er på trappene. Det ble allerede for flere år 
siden startet opp med menighetsarbeid i leide lokaler hos Sykkelklubben. Dette arbeidet har sterke behov 
for et kirkelig bygg. Høyland kirke fra 1841 er ikke et lokale som dekker behovene i et moderne 
menighetsarbeid som retter seg mot barn og unge og barnefamilier, men det kan brukes som en vakker 
seremonikirke for hele Sandnes. Menighetsarbeidet til Høyland menighet kan samles i et nytt kirkelig bygg 
på Austrått, da dette er et geografisk midtpunkt for menigheten. Kirken har arvet en kirketomt etter Eli 
Lima på Riaren. Vi håper dette skal bli stadfestet i ny kommuneplan.  
 
Høyland menighet eier sitt eget menighetshus og tomten ved Høyland kirke. De har allerede spilt inn et 
ønske om omregulering i kommuneplanen slik at dette området kan selges til boligformål, og beløpet kan 
så brukes som egenkapital til et nytt kirkebygg. Sammen med tomten som allerede ligger klar til kirken, så 
er det grunn til å tro at menigheten allerede kan ha en solid egenandel.  
 
Menigheten ser også her for seg at man mer enn gjerne kan få til god sambruk av bygget med andre 
kommunale behov som måtte være i området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at 
fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. 
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1. Bygging av universelt utformede toaletter til Høyland kirke  
Høyland kirke står uten toalettfasiliteter for bevegelseshemmede. Ved begravelser, gudstjenester og andre 
seremonier som trekker titusener av mennesker hvert år, så står man dermed ofte overfor en uverdig 
situasjon. Bystyret ga i budsjett for 2018 midler til prosjektering av et nytt bygg med toaletter som er 
universelt utformet. Vi er nå i gang med dette arbeidet rundt prosjektering.  Det er gitt tilsagn fra 
Husbanken om støtte til rentekompensasjonstiltak for kirkebygg hvis toalettene vedtas bygget av bystyret. 
Vi søker derfor om midler til å sette opp dette bygget i 2021.  
 
 

2. Kontorbygg Hana kirke 
Kirken har nettopp feiret 20 års jubileum. Det myldrer av aktiviteter i bygget, og det er flere ansatte enn 
før. Kontorforholdene er ikke tilfredsstillende, og man ønsker å planlegge et tilbygg. Vi ber om 
prosjekteringsmidler til et slikt kontorbygg.  
 
 

3. Utbedringer av 30 år gamle toaletter i Lura kirke 
Det trengs en oppgradering av toalettene i Lura kirke. Tre i kjelleretasjen og to i hovedetasjen. Toalettene 
bærer preg av 30 års bruk. Kostnadsrammen er 300 000 kr.  
 
 
 
Økonomisk oversikt 
Ekstrautgifter i perioden 2020-2023: 
         2020 2021 2022 2023 
Drift: 
Opprettelse av Ganddalen sokn og to nye stillinger   600  1200 1200 1200  
Ekstra tiltak for å rette opp TG3 i kirkene    1700 1700 1700 1700  
Sum:         2300 2900 2900 2900 
    
Investeringer: 
Nye kirker: 
Kirkelig bygg i Ganddalen – Prosjektering og låneutgifter  600 500 400 1000  
Kirkelig bygg Austrått/Skaarlia – Prosjektering og låneutgifter  0 0 0 600 
 
Andre prosjekt: 
Universelt utformede toaletter Høyland kirke     2000 0 0 
Prosjektering kontorbygg Hana kirke       400 
Utbedring av toaletter i Lura Kirke     300 
Sum:         900 2400 800 1600  
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Økonomiplan for Kirkens sykevakt 2019-2022 
Kirkens sykevakt betyr mye for mange eldre og pleietrengende i Sandnes. Sykevakten er en 
avlastningsordning for pårørende i hjem med pleietrengende, slik at pårørende kan få fri en dag, kveld eller 
natt.  Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv, eller venter på plass i 
institusjon.  Dette er et tilbud til alle beboere i Sandnes kommune. 
 
I 2017 hadde vi en økning i virksomheten på ca. 5%. Vi har over 400 på brukerlisten vår, og ca. 200 fikk hjelp 
fra oss dette året. Vi hadde til sammen 1082 oppdrag. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, 
pårørende, hjemmetjenesten i kommunen, eller fra ansatte ved institusjon/sykehjem. Egenbetalingen er kr. 
30 kr pr. time, samt dekning av bilutgifter og parkering. Det er nå 6 damer og 5 menn som tar oppdrag for 
Sykevakten. De fleste er friske pensjonister, og de får såkalt «pensjonistlønn» for jobben de gjør. 
 
Vi har også et viktig samtaletilbud på Lindrende enhet på Åseheimen for mennesker som er i siste livsfase. 
Der har vi en person som er utdannet kreftsykepleier som har samtaler med innlagte.  Hun jobber 2 dager i 
uken, og totalt 44 timer i måneden. 
 
Tilbudet fra Kirkens sykevakt er et rimelig og fleksibelt tilbud til alle brukerne. Det er derfor en særdeles 
gunstig ordning for kommunen, som også er med å gjøre det mulig å kunne gi en del eldre opplevelsen av 
at de ikke trenger å flytte på institusjon. Om dette tilbudet skulle bety en person mindre på institusjon for 
kommunen, så er allerede driftsmidlene innspart. I tillegg kommer alle de andre gevinstene for de eldre 
selv, som er det viktigste, men også tryggheten det gir for de pårørende. 
 
Sitat fra en av brukerne: «Det at dere finnes, gjør at det er godt å bli gammel i Sandnes.» 
 
 
Økonomisk oversikt: 
      
     2020 2021 2022  2023 
Tilskudd til sykevakten   40  90 140 200 
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22/19 Søknad om støtte til Internasjonal kafe 
2019 - Sandnes kirkelige fellesråd      Arkivsak:  19/00001 
03.04.2019         Saksbehandler:  Andreas E. Eidsaa Jr 
          
 
 
Saksfremstilling 
Internasjonal kafe som holder til på Bådeog har sendt en søknad om støtte på 15 000 kr til sitt 
integreringsarbeid til Sandnes kirkelige fellesråd.  
 
Fellesrådet har normalt ikke budsjett til å gi ut støtte til gode prosjekt. Det har heller ikke vært sedvanen at 
fellesrådet har støttet eksterne prosjekter. Dette har vært overlatt til menighetene. Unntaket kom i 
forbindelse med at det var ca. 15 000 kr i et driftsfond fra mange år tilbake som ble disponert for å støtte 
arbeidet til Internasjonal cafe. Vi hadde også et budsjett for Sandnes 2020. Det er ikke satt av mer midler til 
dette som følge av en anstrengt økonomisk situasjon.  
 
Bådeog-huset er et flott og sentralt sted for denne Internasjonale cafeen. Det kan imidlertid settes 
spørsmålstegn ved hvorfor et slikt tiltak både skal betale leie til Bådeog for lokalene samt 100 kr per måltid 
per person når det er et diakonalt tiltak. Dette kunne sånn sett vært gjort gratis i et av våre egne kirkebygg, 
samt at maten hadde kostet mindre.  
 
Med utgangspunkt i at det ikke er satt av budsjett til slike tiltak hos fellesrådet så vil Kirkevergen innstille på 
at det framover ikke gis slik støtte, men at vi dette året støtter med 10 000 kr.     
 
 
Forslag til vedtak 
Sandnes kirkelige fellesråd støtter Internasjonal cafe i Sandnes med 10 000 kr i 2019. Det vil fra 2020 ikke 
være midler til å støtte gode tiltak. Dette anses for å være menighetenes ansvar.  
 
 
Vedtak 
Vedtak: 
 


