
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd 
 
 

Møteprotokoll 
for 

Agder og Telemark bispedømmeråd 
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Møtested: Bispedømmekontoret 
Møtetid: 09:30 - 16:00 
. 
 
Møtedeltakere Råd 
Bergit Haugland AGD 
Geir Ivar Bjerkestrand, sakene 1-19 AGD 
Jan Olav Olsen AGD 
Karen Junker AGD 
Kjetil Drangsholt AGD 
Martin Jakobsen AGD 
Rønnaug Torvik AGD 
Stein Reinertsen AGD 
Steinar Nilsen AGD 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Øivind Benestad AGD 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Ingrid Breilid Svendsen AGD 

 
Andre deltakere 
Arve Nilsen, sakene 1-5 og 17-21 
Bjarne Nordhagen, sakene 1-6 og 20 
Erling Theodor Jakobsen, sak 21 
Geir Ola Tveit PF, sakene 1-15 og 17-24 
Grethe Ruud Hansen, ref 
Lissi Berg, sakene 10-18 
Ole Jørgen Sagedal, sakene 1-6 
Tormod Stene Hansen, stiftsdir. sakene 6-24 
Øyvind Berntsen, sakene 1-9 og 20-23 
Frode Eikrem, sak 19 
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001/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

Saker om hvorvidt en sak skal være taushetsbelagt behandles også for lukkede dører. 

Følgende saker behandles for lukkede dører: 003 - 006/15 samt vedlegg 15.2 og 15.3 i sak 22/15 - 
Referatsak 

 

 
 
 
Vedtak: 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 003 - 006/15 samt vedlegg 15.2 og 15.3 i sak 22/15 - 
Referatsak 

 

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

002/15: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
Møtebok for møtet den 10.12.2014 godkjennes som den er. 

 

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



003/15: Tilsetting sokneprest i ØvreTelemark prosti med Bø sokn som 
tjenestested, 3. gangs utlysning 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Bø sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Axel J Bugge                                     enstemmig 
 

2. Lene Skov Opsahl                            enstemmig 

 

 

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

004/15: Tilsetting sokneprest i Øvre Telemark prosti med Eidsborg, Mo og 
Skafså sokn og Lårdal og Høydalsmo sokn som tjenestested 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Søker trukket søknaden. Stillingen lyses ut på nytt. 

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

005/15: Tilsetting sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal sokn, 
Sauland sokn og Tuddal sokn som tjenestested 

 
Behandling: 
Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal sokn, Sauland sokn og Tuddal sokn som 
tjenestested tilsettes: 

1. Lene Skov Opsahl                                8 stemmer 
Aud Meaas Sigurdsen                         2 stemmer 

2. Aud Meaas Sigurdsen                         1 stemme 
Lene Skov Opsahl                                1 stemme 
Blank                                                      8  blank 
 

 



 
 
Vedtak: 
Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal sokn, Sauland sokn og Tuddal sokn som 
tjenestested tilsettes: 

Lene Skov Opsahl                                 
                       
 

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

006/15: Tilsetting av sokneprest i Arendal prosti med Austre Moland sokn og 
Flosta sokn som tjenestested 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Som sokneprest i Arendal prosti med Austre Moland sokn og Flosta sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Elin Ann Øvensen                                 enstemmig 
 

2. Gjerulf Kristoffer Noddeland              enstemmig 
 

 

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

007/15: Regnskapsrapport pr 31.12.2014 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Bispedømmerådet godkjenner regnskapet pr 31.12.2014 for kapittel 0340 Den norske kirke med et 
netto mindreforbruk på kr 1 557 000. Vedtaket gjøres under forutsetning av endelig godkjenning av 
Riksrevisjonen. 

Enstemmig 

 

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



008/15: Revidert budsjett 2015 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 

1. Under forutsetning av at Kulturdepartementet godkjenning overføring av mindreforbruk 
fra budsjettermin 2014 til budsjettermin 2015, vedtar bispedømmerådet revidert budsjett 
2015 for kap 0340 Den norske kirke med en netto ramme på 
kr 105 061 000, fordelt på følgende sektorer: 

  Kirkelig administrasjon  kr   13 871 000 
  Presteskapet                    kr   91 190 000 
 

2. Revidert utgave av «Prinsipper for bruk av vikarer i Agder og Telemark bispedømmeråd» 
vedtas. 
 

3. Kirkerådets brev av 31.10.2014 vedr. anmodning om bistand i forbindelse med 
forvaltningsreformen, imøtekommes med 
kr 30 000 til kurs/seminar for ansatte i lønns- og personalavdelingen og kr 50 000 til 
nasjonalt rekrutteringsprosjekt. 

                  Enstemmig 

 

 

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

009/15: Budsjett 2015 - Prosjekter 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Bispedømmerådet godkjenner budsjett 2015 for prosjektene med følgende brutto inntekts- og 
utgiftsrammer: 

· Rekrutteringsprosjektet, kr 61 000 
· Prosjekt Innsamlede midler, kr 246 000 
· Prosjekt SMM, kr 542 000 
· Prosjekt Ungdomsrådgiver, kr 492 000 
· Prosjekt Ungdomsråd, kr 24 000 
· Prosjekt Ungdomsting, kr 42 000 



 

Bispedømmerådet forutsetter at menighetene betaler egenandel for sine delegater til 
Ungdomstinget. 
 

Enstemmig 

 

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

010/15: Sammenslåing av Farsund sokn og Herad sokn i Farsund kommune 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Farsund sokn og Herad sokn slås sammen til ett sokn,  
med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte meinghetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåingen effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Farsund sokn. 

Enstemmig 

 

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

011/15: Sammenslåing av soknene i Lyngdal kommune 

 
Behandling: 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak: 

Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at soknene i Lyngdal slås sammen til ett sokn,  med 
virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Lyngdal sokn. 

 



Kjetil Drangsholt fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: 

Lyngdal sokn og Austad sokn slås sammen til et sokn med virkning fra 1.januar 2016. Kvås sokn 
opprettholdes som et eget sokn. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for de to soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Lyngdal sokn. 

 
Forslaget fra Kjetil Drangsholt ble enstemmig vedtatt og dermed falt stiftsdirektørens forslag til 
vedtak. 
 

 
 
Vedtak: 
Lyngdal sokn og Austad sokn slås sammen til et sokn med virkning fra 1.januar 2016. Kvås sokn 
opprettholdes som et eget sokn. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for de to soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Lyngdal sokn. 

Enstemmig 

 

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

012/15: Sammenslåing av soknene i Lindesnes kommune 

 
Behandling: 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak: 

Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at soknene i Lindesnes kommune slås sammen til ett 
sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Lindesnes sokn. 

 
 
 



Geir Ivar Bjerkestrand fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: 

Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Valle sokn og Spangereid slås sammen til ett sokn,  
med virkning fra 1.januar 2016. Vigmostad sokn opprettholdes som eget sokn. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for begge soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Lindesnes sokn. 

 
Stiftsdirektørens forslag ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer 
 

 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at soknene i Lindesnes kommune slås sammen til ett 
sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Lindesnes sokn. 

 

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

013/15: Sammenslåing av soknene i Marnardal kommune 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at soknene i Marnardal kommune slås sammen til ett 
sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Marnardal sokn. 

Enstemmig 

 

 



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

014/15: Sammenslåing / endring av soknestruktur i Porsgrunn kommune 

 
Behandling: 
 

 

 

 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Porsgunn sokn får overført fire grunnkretser, 701, 702, 
704 og 705 fra Klevstrand sokn, og at resten av Klevstrand sokn, Eidanger sokn og Brevik sokn slås 
sammen til et sokn.  

Det nye soknet gis navnet Eidanger sokn. 

Endringen gjøres med virkning fra 01.01.2016 og det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles 
menighetsråd for alle soknene frem til sammenslåingen  effektueres. 

Enstemmig 

 

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

015/15: Sammenslåing av Gulset sokn og Skotfoss sokn i Skien kommune 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Gulset sokn og Skotfoss sokn slås sammen til ett sokn,  
med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Gulset og Skotfoss sokn. 

Enstemmig 

 

 



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

016/15: Sammenslåing av Solum, Kilebygda og Melum sokn i Skien kommune 

 
Behandling: 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Solum sokn, Kilebygda sokn og Melum sokn slås 
sammen til ett sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Solum sokn. 

 
Jan Olav Olsens fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: 

Det vedtas ikke sammenslåing nå, men det arbeides videre med saken med tanke på en eventuell 
sammenslåing og grenseregulering før valget i 2019. 

 

Stiftsdirektøren trekker sitt forslag og fremmer et nytt forslag i møtet: 

Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Solum  sokn og Kilebygda sokn slås sammen til ett 
sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Melum sokn opprettholdes som eget sokn. 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for begge soknene frem til 
sammenslåing effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Solum sokn. 

 
Stiftsdirektørens forslag falt og Jan Olav Olsens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak: 
Det vedtas ikke sammenslåing nå, men det arbeides videre med saken med tanke på en eventuell 
sammenslåing og grenseregulering før valget i 2019. 

Enstemmig 

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



017/15: Sammenslåing av soknene i Hjartdal kommune 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Tuddal sokn, Hjartdal sokn og Sauland sokn slås 
sammen til ett sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte soknerådet fungerer som felles sokneråd for alle soknene frem til sammenslåing 
effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Hjartdal sokn. 

Enstemmig 

 

 

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

018/15: Sammenslåing av Rauland sokn og Møsstrond sokn i Vinje kommune 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Agder og Telemark  bispedømmeråd vedtar at Rauland sokn og Møsstrond sokn slås sammen til ett 
sokn,  med virkning fra 1.januar 2016. 

Det nyvalgte soknerådet fungerer som felles sokneråd for alle soknene frem til sammenslåing 
effektueres. 

Det nye soknet gis navnet Rauland sokn. 

Enstemmig 

 

 

 

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



019/15: Fordeling av ekstramidler innen trosopplæringen i 2015 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Ekstramidler til trosopplæring for 2014, kr 634 00,- fordeles med kr 475 000,- til de 4 
prostiene som sist ble innlemmet i reformen: Arendal prosti, Lister prosti utenom 
Kvinesdal, Otredal prosti og Vest-Telemark prosti. Restbeløpet, kr 158 500,- fordeles på 
øvrige fellesråd. Fordelingene gjøres etter antall medlemmer 0-17 år. 

 

2. Ubrukte trosopplæringsmidler for 2014, kr 70 000,- fordeles etter søknad fra menighetene. 
Søknadene må gjelde utvikling av undervisningsopplegg i trosopplæringen innenfor feltene 
misjon, eller forbruk, miljø og bærekraft. 

 

3. Ekstramidler for 2015, kr 634 000, fordeles slik: 
· Endring av antall barn i området:  kr 109 500,- 
· Generelle kompetanseutviklingstiltak:  kr 70 000,- 
· Geografiske utjevningsmidler, Øvre Telemark: kr 91 500,- 
· Generelt tilskudd til øvrige prosti etter medlemmer 0-17 år: 363 000,- 

 

4. Siftsdirektøren gis fullmakt til å vedta fordeling av fremtidige ekstramidler til trosopplæring 
med utgangspunkt i den prinsipielle tekningen som er lagt til grunn i vedtakets pkt 3. 

 

         Enstemmig 

 

 

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



020/15: Årsmelding 2014 - foreløpig skisse 

 
Behandling: 
 

 
 
Vedtak: 
Bispedømmerådet tar til etterretning opplegget for årsrapporten for 2014 slik det framkommer i 
saksdokumentet og vedlegg til saken. De innspill som kom fram i møtet, skal tas inn i 
bispedømmerådets og biskopens årsrapport for 2014.  

Biskop, bispedømmerådsleder og stiftsdirektør får fullmakt til å utforme den endelige årsrapporten.  

Enstemmig (9 stemmer) 

 

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

021/15: Fordeling av midler fra Opplysningsvesenets fond 2015 

 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
OVF-midler for 2014 fordeles som det fremgår i sakens dokumenter. 

Enstemmig (9 stemmer) 

 

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

022/15: Referatsaker 

 
Behandling: 

1. Tilsettinger i Agder og Telemark bispedømme 
2. Svar på søknad om fritak for boplikt 
3. Svar på søknad om fritak for boplikt  
4. Søknad om utsettelse sammenslåing Åmli/Gjøvdal 

 

 
 
Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering. 



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

023/15: Orienteringssaker 

 
Behandling: 

1. Lønnsoppgjøret lokale forhandlinger 

2. Orientering fra biskopen 

3. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer 

4. Orientering fra stiftsdirektøren 

 

 

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

024/15: Eventuelt 

 
Behandling: 
Protokolltilførsel: 

Agder og Telemark bispedømmeråd anmoder bispedømmerådets administrasjon vise stor varsomhet 
når alder anvendes som kriterier ved tilsettinger. 

Kjetil Drangsholt 

Karen Junker 

Bergit Haugland 

Jan Olav Olsen 

Ingrid Breilid Svendsen 

 
 
Vedtak: 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


