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Godkjenning av innkalling og saksliste 

16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 10.03.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 16/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 17 – 23/20. 
 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Sak om eventuelt oppstod i møtet. Saksnr 32/20 
 
 
Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak. 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 17 – 23/20. 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

17/20 Godkjenning av protokollen fra 27.01.20 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 17/20 
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Forslag til vedtak 
 
Protokollen fra 27.01.20 godkjennes 
 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Protokollen for 27.01.20 godkjennes 

 

 

 
Tilsettingssaker 

18/20 Tilsetting kapellan i Arendal prosti med Barbu sokn som 
tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 18/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Arendal prosti med Barbu sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Espen Skovli 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
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Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Som kapellan i Arendal prosti med Barbu sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Espen Skovli 

 
Tilsettingen tar forbehold om bestått teologieksamen. 

 

 

 

19/20 Tilsetting kapellan i Kristiansand domprosti med Randesund 
sokn som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 19/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Kristiansand domprosti med Randesund sokn som tjenestested 
tilsettes: 
 

1. Kristina Grundetjern 
2. Johan Mikael Breilid Gimse 
3. Søker unntatt offentlighet 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 

Votering 

1. Kristina Grundetjern   9 stemmer 
Johan Mikael Breilid Gimse  1 stemme 

 
2. Johan Mikael Breilid Gimse  enstemmig 

 
3. Søker unntatt offentlighet  enstemmig   
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Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Som kapellan i Kristiansand domprosti med Randesund sokn som tjenestested 
tilsettes: 
 

1. Kristina Grundetjern 
2. Johan Mikael Breilid Gimse 
3. Søker unntatt offentlighet 

 

 

 

20/20 Tilsetting kapellan i Skien prosti med Gimsøy og Nenset sokn 
som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 20/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Skien prosti med Gimsøy og Nenset sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Stian Holtskog 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 

Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Som kapellan i Skien prosti med Gimsøy og Nenset sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Stian Holtskog 
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21/20 Tilsetting sokneprest i Aust-Nedenes prosti med Risør sokn 
som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 21/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Aust-Nedenes prosti med Risør sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Ellen Gryting 
2. Søker unntatt offentlighet 
3. Lloyd Tryland 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Votering 

1. Ellen Gryting    enstemmig 

 
2. Søker unntatt offentlighet  enstemmig 

 
3. Lloyd Tryland    enstemmig 

 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

1. Ellen Gryting 

 
2. Søker unntatt offentlighet 

 
3. Lloyd Tryland 

 
 

 

22/20 Tilsetting sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal 
sokn som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 22/20 
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Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Berit Bjørnerud 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 

Votering 

Enstemmig i tråd med forslag med vedtak 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal sokn som tjenestested tilsettes: 
 

1. Berit Bjørnerud 

 

 

 

23/20 Tilsetting internasjonal prest i Kristiansand domprosti 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 23/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som internasjonal prest i Kristiansand domprosti tilsettes: 
 

1. Hilde Gunn Sletten 
2. Lloyd Tryland 
3. Solomon Yohannes Wako 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 



 9  

Votering 

1. Solomon Yohannes Wako  6 stemmer 
Hilde Gunn Sletten   4 stemmer   

 
2. Hilde Gunn Sletten   8 stemmer 

Lloyd Tryland    1 stemme 
Forkastet    1 stemme 

 
3. Lloyd Tryland    9 stemmer 

Blank     1 stemme 

 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Som internasjonal prest i Kristiansand domprosti tilsettes: 
 

1. Solomon Yohannes Wako 
2. Hilde Gunn Sletten 
3. Lloyd Tryland 

 

 
Tilsettingen tar forbehold om bestått teologieksamen. 

 

 

 
Saker til behandling 

24/20 Regnskap 2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 24/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd tar regnskap for 2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 

Votering 

Enstemmig tråd med forslag til vedtak 
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Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd tar regnskap for 2019 til orientering 

 

 

 

25/20 Budsjett 2020, revidert etter endelig tildelingsbrev 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 25/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar revidert budsjettforslag med ny 
netto driftsramme på kr. 121.928.000.- . 
 

2. Økte midler til diakoni disponeres ved at det lyses ut to nye diakonitilskudd; en 
100% stilling og en 50% stilling. Begge forutsatt 50% lokal finansiering. 
Resterende økte tilskuddsmidler til diakoni benyttes til å dekke opp 
underfinansiering i eksisterende avtaler hvor tilskuddsprosenten har havnet 
under 50%. Tildeling av nye diakonitilskudd legges fram som egen sak for 
bispedømmerådet. 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 

Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

1. Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar revidert budsjettforslag med ny 
netto driftsramme på kr. 121.928.000.- . 
 

2. Økte midler til diakoni disponeres ved at det lyses ut to nye diakonitilskudd; en 
100% stilling og en 50% stilling. Begge forutsatt 50% lokal finansiering. 
Resterende økte tilskuddsmidler til diakoni benyttes til å dekke opp 
underfinansiering i eksisterende avtaler hvor tilskuddsprosenten har havnet 
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under 50%. Tildeling av nye diakonitilskudd legges fram som egen sak for 
bispedømmerådet. 

 

 

 

26/20 Fordeling av OVF midler 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 26/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar fordeling av OVF-midlene for 2020 i samsvar 

med vedlagte oppstilling. 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 

Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar fordeling av OVF-midlene for 2020 i samsvar 

med vedlagte oppstilling. 

 

 

 

27/20 Høring NOU 2019.20  En styrket familietjeneste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 27/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd oppfatter at arbeidet med den helhetlige 
vurderingen av familieverntjenesten slik som presentert i NOU 2019:20, er meget 
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grundig og god, og at konklusjonene som kommer fram i kapittel 20 er viktige og 
kloke.  
 
Bispedømmerådet har følgende konkretiseringer og kommentarer til høringen: 
 
1. Familievernets egenart. 

Bispedømmerådet mener at videreføring av den ikke-diagnostiserende tilnærmingen, 
fokus på brukenes opplevde problem og utfordringer og brukernes muligheter for direkte 
henvendelse er viktig. Bispedømmerådet er enig med utvalget som anbefaler at 
familieverntjenesten videreføres som gratistjeneste uten brukerbetaling. 

2. Barn og unge. 
Bispedømmerådet støtter utvalget i at det innføres en lovfestet rett for barn til å bli 
inkludert i meklingsprosessen og til samtale med familievernet i forbindelse med 
foreldres samlivsbrudd.  
 

3. Navneendring 
Bispedømmerådet støtter at navnet på virksomheten endres fra 
familieverntjenesten til familietjenesten.  
  

4. Tilgjengelighet 
Bispedømmerådet støtter tanken om å vurdere å etablere nytt kontor i øvre del av 
Aust Agder eller utvidelse av familievernkontoret i Aust Agder som er lokalisert i 
Arendal med et avdelingskontor plassert i øvre Aust Agder. Et slik kontor vil bety 
kortere reisevei også for deler av øvre Vest Agder, slik som beboere i Åseral 
kommune.  
 

5. Utadrettet arbeid 
Bispedømmerådet deler Utvalgets anbefaling at det gjennomføres tiltak som kan legge til 
rette for mer informasjon til befolkningen og kontakt med andre tjenester på system- og 
tjenestenivå.   

Bispedømmerådet sier seg enig i at kunnskapen om familieverntjenesten i andre 
tjenester styrkes gjennom undervisning og orientering om familievern og familieterapi i de 
relevante utdanningsløp, og gjennom mer praktisk samhandling mellom familievernet og 
andre tjenester, også på brukernivå. 

 

6. Organisering 
Bispedømmerådet deler utvalgets anmodning om å vurdere en mer nettverks- og 
dialogbasert styringsform for familievernet.  

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 
Møtebehandling 

Forslag til endring av punkt 4 fremsatt av Terje Damman: 
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Bispedømmerådet ønsker å få etablert et nytt kontor i Setesdal, primært som et 
selvstendig kontor eller subsidiært som et avdelingskontor under familievernkontoret i 
Aust-Agder. Et slikt kontor vil bety kortere reisevei også for deler av øvre Vest-Agder, 
slik som beboere i Åseral kommune. 
 
 
Votering 

Stiftsdirektørens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,5 og 6:  enstemmig i tråd med 
forslag til vedtak 
 
Endringsforslag til punkt 4 fra Terje Damman:   Vedtatt med 8 stemmer 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd oppfatter at arbeidet med den helhetlige 
vurderingen av familieverntjenesten slik som presentert i NOU 2019:20, er meget 
grundig og god, og at konklusjonene som kommer fram i kapittel 20 er viktige og 
kloke.  
 
Bispedømmerådet har følgende konkretiseringer og kommentarer til høringen: 
 
1. Familievernets egenart. 

Bispedømmerådet mener at videreføring av den ikke-diagnostiserende tilnærmingen, 
fokus på brukenes opplevde problem og utfordringer og brukernes muligheter for direkte 
henvendelse er viktig. Bispedømmerådet er enig med utvalget som anbefaler at 
familieverntjenesten videreføres som gratistjeneste uten brukerbetaling. 
 

2. Barn og unge. 
Bispedømmerådet støtter utvalget i at det innføres en lovfestet rett for barn til å bli 
inkludert i meklingsprosessen og til samtale med familievernet i forbindelse med 
foreldres samlivsbrudd.  
 

3. Navneendring 
Bispedømmerådet støtter at navnet på virksomheten endres fra 
familieverntjenesten til familietjenesten.  
 

4. Tilgjengelighet 
Bispedømmerådet ønsker å få etablert et nytt kontor i Setesdal, primært som et 
selvstendig kontor eller subsidiært som et avdelingskontor under 
familievernkontoret i Aust-Agder. Et slikt kontor vil bety kortere reisevei også for 
deler av øvre Vest-Agder, slik som beboere i Åseral kommune. 
 

5. Utadrettet arbeid 
Bispedømmerådet deler Utvalgets anbefaling at det gjennomføres tiltak som kan legge til 
rette for mer informasjon til befolkningen og kontakt med andre tjenester på system- og 
tjenestenivå.  
  
Bispedømmerådet sier seg enig i at kunnskapen om familieverntjenesten i andre 
tjenester styrkes gjennom undervisning og orientering om familievern og familieterapi i de 
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relevante utdanningsløp, og gjennom mer praktisk samhandling mellom familievernet og 
andre tjenester, også på brukernivå. 

 

6. Organisering 
Bispedømmerådet deler utvalgets anmodning om å vurdere en mer nettverks- og 
dialogbasert styringsform for familievernet. 

 
 

 

28/20 Høring; regler for fjernmøter i bispedømmeråd. Uttalelse fra 
Agder og Telemark bispedømmeråd. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 28/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd synes det foreslåtte regelverket på en god måte 
balanserer de ulike hensyn som skal ivaretas ved gjennomføring av fjernmøter. 
Bispedømmerådet har ikke innspill til endringer. 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 

Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak – 9 stemmer 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd synes det foreslåtte regelverket på en god måte 
balanserer de ulike hensyn som skal ivaretas ved gjennomføring av fjernmøter. 
Bispedømmerådet har ikke innspill til endringer. 
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29/20 Søknad om mulighet for endring av kateketstilling - Froland 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 – 
2023 

10.03.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Agder og Telemark bispedømmeråd godkjenner søknad fra Froland menighet 
og gir mulighet for å lyse ut etter/benytte katekettilskudd til kateket eller prest. 
Tilsetting skjer lokalt, og det forutsettes at det lokalt er gjort nødvendige 
avklaring/drøftinger før beslutning tas.  

 
2. Det stilles følgende vilkår: 

 Formelt opprettholdes tilskuddet som katekettilskudd. 

 Det forutsettes at formaliakrav oppfylles for tilsetting i de respektive 
stillingskategoriene. 

 Størrelsen på tilskuddet følger satsen for kateket, dette selv om 
lønnskostnadene ved tilsetting av prest skulle bli høyere. Slik differanse 
dekkes av Froland menighet selv. 

 Det forutsettes at dagens oppgaver ivaretatt av kateket fortsatt blir 
ivaretatt. 

 Muligheten for å benytte tilskuddet til prest innvilges kun for denne 
tilsettingen. Ved fremtidig skifte av person i stillingen opphører tillatelsen til 
endring. Da må det eventuelt søkes på nytt dersom det da ikke søkes etter 
og tilsettes kateket.  

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak  9 stemmer 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

1. Agder og Telemark bispedømmeråd godkjenner søknad fra Froland menighet 
og gir mulighet for å lyse ut etter/benytte katekettilskudd til kateket eller prest. 
Tilsetting skjer lokalt, og det forutsettes at det lokalt er gjort nødvendige 
avklaring/drøftinger før beslutning tas.  

 
2. Det stilles følgende vilkår: 

 Formelt opprettholdes tilskuddet som katekettilskudd. 

 Det forutsettes at formaliakrav oppfylles for tilsetting i de respektive 
stillingskategoriene. 

 Størrelsen på tilskuddet følger satsen for kateket, dette selv om 
lønnskostnadene ved tilsetting av prest skulle bli høyere. Slik differanse 
dekkes av Froland menighet selv. 
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 Det forutsettes at dagens oppgaver ivaretatt av kateket fortsatt blir 
ivaretatt. 

 Muligheten for å benytte tilskuddet til prest innvilges kun for denne 
tilsettingen. Ved fremtidig skifte av person i stillingen opphører tillatelsen til 
endring. Da må det eventuelt søkes på nytt dersom det da ikke søkes etter 
og tilsettes kateket.  

 

 

 

30/20 Agder og Telemark bispedømmes innspill til regional 
planstrategi for Agder 2020 - 2024 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 30/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd er positiv til foreslått planstrategi, men vil 
komme med følgende innspill til «Strategi for kulturarv» og «Frivillighetsstrategi» 
(kulepunkt 4 og 5) under Strategier o.l i kapittel 6 – «Prioriterte planer og strategier»; 
 

 Strategi for kulturarv (Strategi kulepunkt 4) 
Agder og Telemark biskop ønsker å være med i arbeidet med ny strategiplan 
for Kulturarv 2030. Det er viktig at planens avsnitt om troens kulturminner, 
herunder verneverdige kirkebygg videreføres og konkretiseres med flere tiltak. 

 

 Frivillighetsstrategi (Strategi kulepunkt 5) 
Agder og Telemark bispedømmeråd støtter høringens satsing på en egen plan 
for strategisk satsing på frivillighet fremover. Kirken er en av de store aktørene 
innen arbeid basert på det frivillighet og ønsker å bli tatt med i arbeidet. 

 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble foreslått å tilføye «og bispedømmeråd» i første kulepunkt 
 
 
Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak, inkludert tilføyelse av «og bispedømmeråd» i 
første kulepunkt. 
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Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd er positiv til foreslått planstrategi, men vil 
komme med følgende innspill til «Strategi for kulturarv» og «Frivillighetsstrategi» 
(kulepunkt 4 og 5) under Strategier o.l i kapittel 6 – «Prioriterte planer og strategier»; 
 

 Strategi for kulturarv (Strategi kulepunkt 4) 
Agder og Telemark biskop og bispedømmeråd ønsker å være med i arbeidet 
med ny strategiplan for Kulturarv 2030. Det er viktig at planens avsnitt om 
troens kulturminner, herunder verneverdige kirkebygg videreføres og 
konkretiseres med flere tiltak. 

 

 Frivillighetsstrategi (Strategi kulepunkt 5) 
Agder og Telemark bispedømmeråd støtter høringens satsing på en egen plan 
for strategisk satsing på frivillighet fremover. Kirken er en av de store aktørene 
innen arbeid basert på det frivillighet og ønsker å bli tatt med i arbeidet. 

 

 

 

31/20 Kirkevalget 2019 - evaluering 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 31/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd tar den fremlagte evalueringsrapporten til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Terje Damman fremmet følgende tilleggsforslag til stiftsdirektørens forslag til vedtak: 
 
…, men vil bemerke at det er til dels betydelige forbedringspunkter ved neste 
kirkevalg:  

 «Noen hovedkonklusjoner» arbeides videre med tanke på annet resultat ved 
neste valg. 

 Informasjonen utad må være betydelig større og bedre ved neste valg. 

 Plan for valget i 2023 legges frem for bispedømmerådet høsten 2022. 
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Votering 

Ved votering ble Stiftsdirektørens forslag til vedtak med Terje Dammans 
tilleggsforslag enstemmig vedtatt 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Agder og Telemark bispedømmeråd tar den fremlagte evalueringsrapporten til 
orientering, men vil bemerke at det er betydelig forbedringspunkter ved neste 
kirkevalg, men vil bemerke at det er til dels betydelige forbedringspunkter ved neste 
kirkevalg:  

 «Noen hovedkonklusjoner» arbeides videre med tanke på annet resultat ved 
neste valg. 

 Informasjonen utad må være betydelig større og bedre ved neste valg. 

 Plan for valget i 2023 legges frem for bispedømmerådet høsten 2022. 
 
 

 

 

32/20 Eventuelt - sak oppstått i møtet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
 
Møtebehandling 

 Bispedømmerådet hadde en samtale omkring forholdet mellom administrative og 
uttalelser gitt av bispedømmerådet selv.  

 Kort orientering om status LHBT 

 Orientering om UT-konferansen 

 Kirkemøtet 

 Ønske om å legge ut offentlige dokumenter på hjemmesiden vår 

 Spørsmål om forslag til vararepresentant til Mellomkirkelig råd: 
Ingvild Sommerfelt ble foreslått til kandidat i møtet av Terje Damman 
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Votering 

Ingvild Sommerfelt ble enstemmig valgt som forslag som vararepresentant til 
Mellomkirkelig råd 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

1. Ingvild Sommerfelt spilles inn som forslag til vararepresentant i Mellomkirkelig 
råd 
 

2. De øvrige sakene tas til orientering 

 

 

 
Orienteringssaker 

33/20 Orienteringssaker 10.03.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 
2023 

10.03.2020 33/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Sakene tas til orientering 
 
 
Møtebehandling i Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023 10.03.2020: 

 
Møtebehandling 

Orientering fra biskopen: 
 

 SMM seminar på Notodden; 70 personer.  

 Informerte fra Bispemøtet.  

 Sitter i 2 utvalg – Kirkefagforvaltningen og Biskopens tilsyn 

 Gjennomført 2 flotte visitaser i år; Landvik og Eide sokn og Oddernes sokn 

 Fagdager for kantorer 

 Samling med diakoner 

 Dag med undervisningsansatte 

 BIG  (Bibelskolen i Grimstad ) – kall til tjeneste 

 Møtt studentene på Ansgarskolen 
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 Vigsling av Lene Merete Gunnarson – diakon i bymisjonen Arendal 

 Vigsling av Anders Wilhelmsen Berg til diakon i Gulset 
 
 
Orientering fra bispedømmerådets medlemmer: 
 
Markus Westermoen: 

 Innsettelse av Torill Farstad Dahl. Flott opplevelse. 
 
Kai Steffen Østensen: 

 Skal på møte i Rotary Kristiansand 

 Sitter i LHBT utvalg 
 
 
Orientering fra stiftsdirektøren: 
 

 Kirkelig organisering – leder av prosjektet på reiserunde. Innspillsmøte 12. mai 
i Kristiansand. 17-19,30. Søm kirke 

 
 Undersøkelse LHBT – sendt til 5000 pers i kirka.  

 
 
Votering 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Agder og Telemark bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak  

Sakene tas til orientering 

 

 

 

 

 


