
 
 

Møteprotokoll 
for 

Agder og Telemark bispedømmeråd 
 
Møtedato: 13.06.2016 
Møtested: BUL-salen 
Møtetid: 09:30 - 16:00 
 
 
Møtedeltakere Råd 
Aud Sunde Smemo AGD 
Bergit Haugland AGD 
Geir Ivar Bjerkestrand AGD 
Jan Olav Olsen AGD 
Kai Steffen Østensen AGD 
Kjetil Drangsholt AGD 
Rønnaug Torvik AGD 
Stein Reinertsen AGD 
Øivind Benestad AGD 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Stian Berg AGD 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Thore Westermoen AGD 

 
Andre deltakere 
Tormod Stene Hansen, stiftsdir. alle saker 
Bjarne Nordhagen, sakene 40-47, 49-51 og 55 
Arve Nilsen, sakene 46-51 
Øyvind Berntsen, sakene 40-45 og 55 
Grethe Ruud Hansen, ref alle saker 
Ole Jørgen Sagedal, sakene 40-45 og 55 
Dag Kvarstein, sak 47 
Geir Myre, sakene 48 og 49 
Erland Grøtberg PF, alle saker 

 

 

  



 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
040/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

041/16 Godkjenning av møtebok  

042/16 Tilsetting sokneprest i Arendal prosti med Hisøy sokn som 
tjenestested 

Unntatt offentlighet 

043/16 Tilsetting sokneprest i Lister prosti i Feda og Fjotland med 
prostiet som tjenesteområde 

Unntatt offentlighet 

044/16 Tilsetting av kapellan i Skien prosti med Porsgrunn sokn 
som tjenestested 

Unntatt offentlighet 

045/16 Regnskapsrapport pr 31.05.2016  

046/16 Gjennomføring av bemanningsendringer Unntatt offentlighet 

047/16 Bemanningsendringer i bispedømmeadministrasjonen Personalsak 

048/16 Klagesak angående flytting av grav Unntatt offentlighet 

049/16 Klage på avslag på anmodning om innsyn  

050/16 Fordeling av ubrukte trosopplæringsmidler 2015  

051/16 Samlivsform i utlysningstekst  

052/16 Referatsaker  

053/16 Orienteringssaker  

054/16 Eventuelt  

055/16 Tilsetting sokneprest/spesialprest Øvre Telemark prosti 
med sokna i Tokke og Vinje som tjenestested 

Unntatt offentlighet 

 
 
  



040/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
 

 

 

Vedtak: 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 042 - 044, 046- 048 og 055. 

Sak 55 behandles før 44. 

Innkalling og saksliste godkjennes som de er. 

 

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

041/16: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møtebok for møtet den 03.05.2016 godkjennes som den er. 

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

042/16: Tilsetting sokneprest i Arendal prosti med Hisøy sokn som 
tjenestested 

 
Behandling: 
1. Morgan Berg                   10 stemmer - enstemmig                        

2. Knut Svindland                enstemmig 

3. Erik Noddeland                8 stemmer 

    Blank                                  2 stemmer 

 
 
 
 



Vedtak: 
Som sokneprest i Arendal prosti med Hisøy sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Morgan Berg 

2. Knut Svindland 

3. Erik Noddeland 

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

043/16: Tilsetting sokneprest i Lister prosti i Feda og Fjotland med prostiet 
som tjenesteområde 

 
Behandling: 
1. Sverre  Elgvin Lied                enstemmig 

2. Gaute Granlund                    4 stemmer 

    Blank                                       6 stemmer 

 

Vedtak: 
Som sokneprest i Lister prosti med Feda og Fjotland sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Sverre Elgvin Lied 

 

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

044/16: Tilsetting av kapellan i Skien prosti med Porsgrunn sokn som 
tjenestested 

 
Behandling: 
1. Espen Holm                                      9 stemmer 

   Agathe Bergem-Tinnan                   1 stemme 

 

2. Agathe Bergem -Tinnan                 9 stemmer 

    Espen Holm                                      1 stemme 

 



Vedtak: 
Som kapellan i Skien prosti med Porsgrunn som tjenestested tilsettes: 

1.  Espen Holm 

2. Agathe Bergem-Tinnan 

 

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

045/16: Regnskapsrapport pr 31.05.2016 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Bispedømmerådet tar regnskapporten pr 31.05.2016 for kapitel 0340 Den norske kirke til orientering. 

Enstemmig 

 

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

046/16: Gjennomføring av bemanningsendringer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Vedtaket er midlertidig unntatt offentlighet 

 

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

047/16: Bemanningsendringer i bispedømmeadministrasjonen 

 
Behandling: 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak:  

1. På bakgrunn av svikt i gaveinntektene til bispedømmerådet, reduseres stillingen som 
misjonsrådgiver. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med misjonsorganisasjonene 
fra 01.01 2017  hvor bispedømmerådets bidrag til stillingen inklusive tilskuddet  fra 
Kirkerådet ikke overstiger kostnader tilsvarende en 25 % stilling.    



2. Stillingen som arkivleder/saksbehandler utvides til 100% fra 01.08.2016. 
3. Engasjementet i stillingen som ungdomsrådgiver forlenges med ett år fra 1. august 2016 og 

utvides fra 80% til 100% i denne perioden.  
4. Merutgiftene dekkes ved omdisponering av frigjorte midler og ved at stillingen som 

trosopplæringsrådgiver har stått ledig våren 2016.   
5. Spørmål om omgjøring av ungdomsrådgiverstillingen til permanent fast stilling i 100% 

vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017.  

 
Øivind Benestad fremmet et endringsforslag i møtet på pkt 1: 

På bakgrunn av svikt i gaveinntektene til bispedømmerådet, reduseres stillingen som 
misjonsrådgiver. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med misjonsorganisasjonene fra 01.01 
2017  hvor bispedømmerådets bidrag til stillingen inklusive tilskuddet  fra Kirkerådet ikke overstiger 
kostnader tilsvarende en 30 % stilling.    
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 
 

 
 

Vedtak: 
1. På bakgrunn av svikt i gaveinntektene til bispedømmerådet, reduseres stillingen som 

misjonsrådgiver. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med misjonsorganisasjonene 
fra 01.01 2017  hvor bispedømmerådets bidrag til stillingen inklusive tilskuddet  fra 
Kirkerådet ikke overstiger kostnader tilsvarende en 30 % stilling.    

2. Stillingen som arkivleder/saksbehandler utvides til 100% fra 01.08.2016. 
3. Engasjementet i stillingen som ungdomsrådgiver forlenges med ett år fra 1. august 2016 og 

utvides fra 80% til 100% i denne perioden.  
4. Merutgiftene dekkes ved omdisponering av frigjorte midler og ved at stillingen som 

trosopplæringsrådgiver har stått ledig våren 2016.   
5. Spørmål om omgjøring av ungdomsrådgiverstillingen til permanent fast stilling i 100% 

vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017. 

 

          Enstemmig 

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

048/16: Klagesak angående flytting av grav 

 
Behandling: 
 

 

Vedtak: 



  

Vedtaket er unntatt offentlighet 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

049/16: Klage på avslag på anmodning om innsyn 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 

Komitéen for gjennoppføring av Porsgrunn Østre kirke v/Gunnar Hopen har bedt om innsyn i et 
referat fra et møte mellom KNIF og kirkelige aktører 11.04.2011. Da det ikke finnes noe referat fra 
det omtalte møtet kan heller ikke klagen tas til følge. 

Enstemmig 

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

050/16: Fordeling av ubrukte trosopplæringsmidler 2015 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Agder og Telemark bispedømmeråd imøtekommer søknader med foreslått beløp i tråd med 
forslaget.  

Enstemmig 

 

 

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

051/16: Samlivsform i utlysningstekst 

 
Behandling: 
Kai Steffen Østensen, Kjetil Drangsholt og Bergit Haugland fremmet følgende forslag i møtet: 

· Agder og Telemark bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner på linje med andre søkere ved ansettelser.  



· Agder og Telemark bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner skal bli anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, både i Den 
norske kirke og i samfunnet for øvrig.  

· Alle som ønsker å arbeide i Agder og Telemark bispedømme oppfordres til å søke ledige 
stillinger.  

 
Forslaget ble ikke reatilitetsvotert i møtet. Bispedømmerådet oversender innspillet til 
administrasjonen med ønske om at det tas opp i en egen sak om bispedømmets tilsettingspolitikk i 
løpet av høsten 2016. 

 

Aud Sunde Smemo fremmet følgende endringsforslag i møtet: 

Samlivsform kan bli tillagt vekt i tråd med lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk §16. 
Vedtatt mot en stemme 

 

 

Vedtak: 
Agder og Telemark bispedømme vedtar at det i forbindelse med utlysninger av prestestillinger 
fortsatt skal brukes følgende formulering: 

Samlivsform kan bli tillagt vekt i tråd med lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk §16. 

Ved tilsettinger i bispedømmeadministrasjonen  vil man foreta en konkret vurdering av den utlystes 
stilling egenart for å se om anvendelsen av denne paragrafen er saklig begrunnet. 

 

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

052/16: Referatsaker 

 
Behandling: 

1. Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Agder og Telemark bispedømmeråd 
2015 

2. Statsbudsjettet 2016 – Korrigert tildeling av bevilgning – Kirkerådet og 
bispedømmerådene 

3. Referat fra Styringssamtale 
 

 

 



Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

Enstemmig 

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

053/16: Orienteringssaker 

 
Behandling: 

1. Orientering om diverse personalsaker, ledige stillinger og vikariater 

2. Orientering fra Kirkerådet 

3. Orientering fra Mellomkirkelig råd 

4. Orientering fra biskopen 

5. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer 

6. Orientering fra stiftsdirektøren 

 

 

 

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

054/16: Eventuelt 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Det var ingen saker under eventuelt. 

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

055/16: Tilsetting sokneprest/spesialprest Øvre Telemark prosti med sokna i 
Tokke og Vinje som tjenestested 

 
Behandling: 
 

 



Vedtak: 
Som spesialprest/sokneprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tjenestested 
tilsettes: 

1. Bjørn Fredrik Nome. 

Enstemmig 

 

 

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


