
 
 

Møteprotokoll 
for 

Agder og Telemark bispedømmeråd 
 
Møtedato: 10.12.2015 
Møtested: Hotel Norge, Kristiansand 
Møtetid: 09:30 - 16:30 
Velkommen til bispedømmerådsmøte på Hotel Norge den 10. desember kl. 09.30. 
 
Det blir julelunsj sammen med gml og nytt råd samt staben på 
bispedømmekontoret kl. 11.30 - 13.00. 
 
Følgende saker er unntatt offentlighet: 92 - 94 og 103. 
 
La oss huske møtet i bønn. 
 
Med vennlig hilsen 
Jan Olav Olsen                               Tormod Stene Hansen 
bispedømmerådsleder                   stiftsdirektør 
 
Møtedeltakere Råd 
Bergit Haugland, sakene 90-96 og 102 AGD 
Geir Ivar Bjerkestrand AGD 
Jan Olav Olsen AGD 
Karen Junker AGD 
Kjetil Drangsholt AGD 
Ole Johnny Dahle AGD 
Rønnaug Torvik AGD 
Stein Reinertsen AGD 
Steinar Nilsen AGD 
Øivind Benestad AGD 
Andre: 
PF Hilde Elise Andreassen, sakene 90-94 
Adm: 
Tormod Stene Hansen, stiftsdir. Alle saker 
Bjarne Nordhagen, sakene 90-94 
Ole Jørgen Sagedal, sakene 90-94 
Øyvind Berntsen, sakene 96, 97, 100 og 101 
Arve Nilsen, sakene 95 og 96 
Grethe Ruud Hansen, ref alle saker 

 
  



 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
090/15 Godkjenning av innkalling og saksliste  

091/15 Godkjenning av møtebok  

094/15 Tilsetting sokneprest i Mandal prosti med Holum sokn som 
tjenestested 

Unntatt offentlighet 

093/15 Tilsetting kapellan i Kristiansand domprosti med Lund sokn 
som tjenestested 

Unntatt offentlighet 

095/15 Revidert dåpsliturgi - Høring  

096/15 Liturgisk musikk for Den norske kirke - Høring  

097/15 Søknad fra Tromøy menighetsråd om endring av 
samarbeidsstilling 

 

098/15 Referatsaker  

099/15 Orienteringssaker  

100/15 Regnskapsrapport pr 31.10.2015  

101/15 Forslag til budsjett 2016 - foreløpig tildeling  

103/15 Eventuelt  

092/15 Tilsetting sokneprest i Skien prosti med Porsgrunn sokn som 
tjenestested 

Unntatt offentlighet 

 
 
  



090/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte behandles for lukkede dører. Dette 
gjelder alle tilsettingssaker. 

Referatsak og eventuelt behandles på slutten av møtet. 

Sak 102 behandles før sak 97. 

Vedleggene til tilsettingssaken i Porsgrunn er rettet opp. 

Uttalelse fra menighetsråd og innstillingsråd til sokneprest i Holum deles ut i møtet. 

 

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Følgende saker behandles for lukkede dører: 92-94 og 103. 

Enstemmig 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

091/15: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møtebok for møtet den 12.10.2015 godkjennes som den er. 

Enstemmig 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



094/15: Tilsetting sokneprest i Mandal prosti med Holum sokn som 
tjenestested 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Som sokneprest i Mandal prosti med Holum sokn som tjenestested tilsettes: 

 

Jan Helge Kristensen 

 

enstemmig ( 10 stemmer) 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

093/15: Tilsetting kapellan i Kristiansand domprosti med Lund sokn som 
tjenestested 

 
Behandling: 
1. Monika Olsen Holt            9 stemmer 

    Kristina Grundetjern         1 stemme 

 

2. Bjarte Leer-Helgesen         8 stemmer 

    Kristina Grundetjern          1 stemme 

    Monika Olsen Holt             1 stemme 

 

3. Kristina Grundetjern         10 stemmer - enstemmig 

 
 
 



Vedtak: 
Som kapellan i Kristiansand domprosti med Lund sokn som tjenestested tilsettes: 

 

1. Monika Olsen Holt 

2. Bjarte Leer-Helgesen 

3. Kristina Grundetjern 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

095/15: Revidert dåpsliturgi - Høring 

 
Behandling: 
Følgende avstemminger ble avholdt i saken (endringer i kursiv): 
 
Spr 4 - Mottakelse til dåp - Hvilken form bør innledningen til dåp ha? 
Biskop Stein Reinertsen foreslo å gå for alt A: Høringsforslag, med følgende endringer:  
I dåpen frelser Gud oss fra synd og død og gir oss del i den seier Jesus vant ved sin død og 
oppstandelse.For så høyt har Gud ….…Joh. 3.16 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Evige Gud, du som har skapt oss i ditt bilde til et liv i tro på deg,vi takker deg for dette barnet/disse 
barna som du har gitt oss. Vi ber… 
Evige Gud, du som har skapt oss i ditt bilde til et liv i tro på deg,vi takker deg for NN/dem som skal 
døpes i dag. Vi ber……. 
På denne måten knyttes liturgien til den viktige dåpsteksten i Rom 6. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Spr 8 - skriftslesning - er dere enige i endringen fra "oss" til "dem"? 
Stiftsdirektørens forslag: Støtter endringen fra oss til dem. 
Karen Junker kom med motforslag: 
Bispedømmerådet ønsker ikke å bruke dem, men oss. 
Karen Junkers ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer 
 
 
Spr 11 -Dåpens forpliktelser  - Hvilke av de to formuleringene i fadderformaningen foretrekker 
dere?  
Stiftsdirektørens forslag: "så de kan bli hos Kristus når de vokser opp" 
Karen Junker foreslo Høringsforslagets og 2011-liturgiens formulering: 
Så de kan leve å vokse i den kristne tro. 
Karen Junkers forslag ble enstemmig vedtatt 



 
 
Biskopen foreslo å gå for Høringsforslaget med følgende endring: 
…. Be for henne/ham/dem og hjelpe dem til selv å be, bruke Guds ord og delta i den hellige 
nattverd….. 
Vedtatt med 9 mot 1 stemme 
 
 
 
Spr 15 - Dåpshandlingen -  kommentarer til den andre alternative bønnen ved døpefonten 
Karen Junker foreslo at alternativ B fra 2011-liturgien er med som et tredje alternativ: 
Evige Gud, takk for at du tar imot oss i den hellige dåp…. La den nye fødsel skje ved din skapende Ånd. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Spr 16  - "Er dere enige i endringen av rekkefølgen "din inngang og din utgang?" 
Stiftsdirektørens forslag: Ja, det kommuniserer 
Karen Junker foreslo å bruke liturgien fra 2011 – din utgang og din inngang 
Karen Junkers forslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
Spr 17 - er dere enige i endringen i ordene ved korstegningen? 
Agder og Telemark bispedømmeråd går primært inn for 2011-liturgien: «Gud bevare din utgang og 
din inngang … og tro på ham.» 
Hvis ordene ved korstegning skal endres foreslo Geir Ivar Bjerkestrand at: 
Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige 
korsmerket som tegn på at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på 
ham. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Spr 18 - Dåpshandlingen - Er dere enige i rubrikken om at noen i dåpsfølget kan delta i 
håndspåleggelsen? 
Stiftsdirektørens forslag: Ja, enda en mulighet til å trekke familien med i det som skjer og i 
oppfølgingen av den døpte. 
Motforslag fra Karen Junker og biskopen: 
Bispedømmerådet ønsker ikke at det gis anledning for dåpsfølget til å delta i håndspåleggelsen. 
Forslaget fra Karen Junker og biskopen ble enstemmig vedtatt 
 
 
Spr 21 - Er dere enige i at oppløftingen blir obligatorisk? 
Bispedømmerådet mener at dåpsbarnet kan løftes opp, men ønsker ingen obligatorisk oppløfting.  
Dåpsbarnet kan presenteres med ordene «Guds barn». Hvis en skal bruke teksten fra 
høringsforslaget foreslår bispedømmerådet at begrepet oppløfting erstattes med presentere. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Spr 23 -  Tenning av dåpslys - Er dere enig i at dette ledet fortsatt skal være valgfritt? 
Øivind Benestad foreslo at Dåpslys kan tennes om ønskelig. 
Enstemmig vedtatt 
 
 



Spr 27 - Bønn og lovprisning - Kommentarer/endringsforslag til bønn 1 
Jan Olav Olsen foreslo Høringsforslagets formulering: Kaller oss ved navn 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Biskopen foreslo følgende endring: 
Hjelp oss alle å stride troens gode strid, i kjærlighet til deg, vår neste og alt du har skapt. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 

 

Vedtak: 
Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar forslag til høringssvar for «Revidert dåpsliturgi» slik det 
framkommer i saken med de endringer som framkom i møtet. 

Enstemmig 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

096/15: Liturgisk musikk for Den norske kirke - Høring 

 
Behandling: 
Følgende avstemminger ble holdt i saken (endringer i kursiv): 

 

Spr 8 - Kyrkjerådet foreslår 5 hovudseriar; 3 ulike allmennseriar og 2 kyrkjeårsbestemte seriar 

Stiftsdirektørens forslag: Passe - ingen stemmer 

Geir Ivar Bjerkestrands forslag: For mange - 6 stemmer 

Øivind Benestads forslag: 1 hovedserie - 4 stemmer 

Dermed ble det flertall for Geir Ivar Bjerkestrands forslag: 

5 hovedserier er for mange 

 



 

Spr 14 - Er det viktig at forslaget inneheld musikk som er særskilt eigna for bruk i fastetid og for 
bruk i festtidene? 

Stiftsdirektørens forslag: Ja 

Geir Ivar Bjerkestrands forslag: Nei 

Geir Ivar Bjerkestrand forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Spr 27 - Mysteriet i trua bør alltid..... 

Stiftsdirektørens forslag: "kunne framseiast eller syngjast" 

Geir Ivar Bjerkestrands motforslag: "alltid framseiast" 

Geir Ivar Bjerkestrands forslag ble enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar forslag til høringssvar for «Liturgisk musikk i Den norske 
kirke» med de endringer som framkom i møtet. 
 

 

Enstemmig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



097/15: Søknad fra Tromøy menighetsråd om endring av samarbeidsstilling  
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 

Samarbeidsavtalen med Tromøy menighet om prestetjeneste, endres til 50% prostiprest i Arendal 
prosti kombinert med 50% ungdomsprest i Tromøy sokn.  

Bispedømmerådet påtar seg arbeidsgiveransvaret for stillingen og Tromøy menighet dekker 
kostnadene til ungdomspresttjenesten.  

Enstemmig - 9 stemmer 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

098/15: Referatsaker 

 
Behandling: 
1. Forslag fra Evje og Hornes sokneråd om indirekte valg på bispedømmeråd 

2. Feil målform 

3. Brev fra soknepresten i Skien ang ubesatt stilling 

4. Brev fra prosten i Lister 

 

Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

099/15: Orienteringssaker 

 
Behandling: 
1. Orientering om valget 

2. Orientering fra biskopen 

3. Orientering fra stiftsdirektøren 

 
 



Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

100/15: Regnskapsrapport pr 31.10.2015 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Bispedømmerådet tar regnskapsrapporten pr 31.10.2015 for kapitel 0340 Den norske kirke til 
orientering. 

Enstemmig - 9 stemmer 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

101/15: Forslag til budsjett 2016 - foreløpig tildeling 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
1. Fremlagte budsjettforslag for kap 0340 Den norske kirke, sektor Kirkelig administrasjon 

vedtas med en netto ramme på kr 13 973 000. 
 

2. I Kirkelig administrasjon reduseres antall årsverk fra 17,7 til 16,5. Avtalen om stilling som 
misjonsrådgiver i 80% sies opp. Det legges fram en egen sak om omdisponering av stillinger 
i bispedømmerådets møtet 29. februar-16. 
 

3. Fremlagte budsjettforslag for kap 0340 Den norske kirke, sektor Presteskapet vedtas med 
en netto ramme på kr 97 009 000.  
 

4. I Presteskapet reduseres antall årsverk fra 135,6 til 132,6. Det legges fram en egen sak om 
stillingsreduksjoner for Presteskapet i bispedømmerådets møte februar 2016. 
 

5. Tidligere vedtatte «Prinsipper for bruk av vikarer i Agder og Telemark bispedømmeråd» 
videreføres i 2016. 
 

6. Møtehonorar til bispedømmerådets medlemmer fastsettes til kr 1 000 pr møte for 
ordinært medlem, og kr 2 000 pr møte til leder. I tillegg frikjøpes bispedømmerådets leder 
tilsvarende kr 3 000 pr mnd. 



 

                     Enstemmig - 9 stemmer 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

103/15: Eventuelt 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Det var ingen saker under eventuelt. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

092/15: Tilsetting sokneprest i Skien prosti med Porsgrunn sokn som 
tjenestested 

 
Behandling: 
1. Ivar Brobakken         enstemmig 

 

2. Håkon Stornes          9 stemmer 

    Birgitte Bentzrød      1 stemme 

 

3. Birgitte Bentzrød       8 stemmer 

    Rune Rasmussen       2 stemmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtak: 
Som sokneprest i Skien prosti med Porsgrunn sokn som tjenestested tilsettes: 

 

1. Ivar Brobakken 

2. Håkon Stornes 

3. Birgitte Bentzrød 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


