
 
 

Møteprotokoll 
for 

Agder og Telemark bispedømmeråd 
 
Møtedato: 18.01.2016 
Møtested: BUL-salen 
Møtetid: 09:30 - 16:00 
      
 
Møtedeltakere Råd 
Aud Sunde Smemo AGD 
Geir Ivar Bjerkestrand AGD 
Jan Olav Olsen AGD 
Kai Steffen Østensen AGD 
Kjetil Drangsholt AGD 
Rønnaug Torvik AGD 
Stein Reinertsen AGD 
Stian Berg AGD 
Øivind Benestad AGD 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Bergit Haugland AGD 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Karen Helene Bøhn Melhus AGD 

Andre: 
Hilde Elise Andreassen, PF sak alle saker 
Adm: 
Tormod Stene Hansen, stiftsdir, alle saker 
Arve Nilsen, sak 6-12 
Bjarne Nordhagen, sak 1-7,11 
Ole Jørgen Sagedal, sak 1-7 
Øyvind Berntsen, sak  
Frode Eikrem, sak 4-6 
Dag Kvarstein, sak 5-6 
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001/16: 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. 

To saker ble meldt til eventuelt; 

1. Søknad om fritak fra verv som vara i bispedømmerådet 
2. Søknad om midler til omgjøring av  bispekåpa 

 

Vedtak: 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 03-05/16. 

Innkalling og saksliste er godkjent som de er. 

Enstemmig 

 

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

002/16: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
Bispedømmerådet anser protokollen pr 10.12.15 fra tidligere råd som godkjent, da det ikke er 
kommet innvendinger fra rådet ved utsendelse til godkjenning på mail. 

 

Vedtak: 
Møtebok for møtet den 10.12.2015 godkjennes som den er. 

Enstemmig 

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

004/16: Prinsipper for inndragning av stillinger i prestetjenesten.  
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Det fremmes forslag til inndragning av de stillinger som er nødvendig for å bringe budsjettet for 2016 



i balanse.  

 Det utarbeides nye bemanningsplaner og forslag til stillingsreduksjoner basert på de prioriteringer 
som framgår av stiftsdirektørens anbefalinger i denne saken, og de innspill som framkom i møtet. 

Enstemmig 

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

005/16: Omdisponering av stillingsressurser i bispedømmeadministrasjonen 

 
Behandling: 
Det ble levert ut kopi av mail som angikk saken i møtet. 

 

Vedtak: 
Bemanningsplanen for bispedømmeadministrasjonen reduseres permanent med 1,2 årsverk fra 
01.01.2016. Dette skjer ved at:   

· Stillingen som trosopplæringskooordinator reduseres med 50% fra 01.02. 2016.  
· Funksjonen som kirkemusikalsk konsulent (tilsvarende 20%) avvikles. 
· 0,5 årsverk i personal- og økonomiavdelingen inndras ved ledighet.  

 

· Fra 01.02.16 omgjøres stillingen som undervisningsrådgiver fra 80% til 100 %. 
· Stillingen som ungdomsrådgiver finansieres i 50% av statlige bevilgninger.   
· For 2016 dekkes resten av innsparingene på lønnsbudsjettet ved å holde stillinger vakante 

inntil varig inndragning kan gjøres ved ledighet.  

Enstemmig 

 

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

006/16: Endringer i trosopplæringsenheter i Skien og Audnedal 
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Trosopplæringen i Audnedal og Åseral deles i 2 trosopplæringsenheter med følgende fordeling: 

Audnedal: 65,2 % av tildelingen 



Åseral: 34,8 % av tildelingen 

Trosopplæringen i Skien fellesrådsområde slås sammen til 1 enhet. Ressursene til drift av tiltak til det 
enkelte sokn skal fremdeles fordeles etter « nasjonale kriterier for fordeling av 
trosopplæringsmidler». Det er betingelse for vedtaket at: Det enkelte menighetsråd skal fortsatt ha 
medvirkning ved beslutninger om bruk av trosopplæringsmidlene. 

Enstemmig 

 

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

007/16: Høringsuttalelse forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 

 
Behandling: 
Siftsdirektørens forslag til høringsuttalelse om felles likestillings- og diskrimineringslov: 
Bispedømmerådet gir sin tilslutning til hovedformålet om å styrke likestillingen og skape et bedre 
diskrimineringsvern for alle ved å samle de fire lovene om likestilling og diskriminering til en ny 
likestillings- og diskrimineringslov som gir et mer oversiktlig og enhetlig vern mot diskriminering 
uavhengig av diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområde.  
 

Kai Steffen Østensen fremmet følgende motforslag i møtet: 

Agder og Telemark bispedømmeråd gir sin tilslutning til hovedformålet om å styrke likestillingen og 
skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Av det formål ønsker bispedømmerådet i Agder og 
Telemark å opprettholde likestillingsloven i sin helhet, og samle de tre diskrimineringslovene i en ny 
lov som gir et mer oversiktlig og enhetlig vern mot diskriminering uavhengig av 
diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområde.  

 

Forslaget til Kai Steffen Østensen falt med 3 mot 7 stemmer 

 

Vedtak: 
Agder og Telemark bispedømmerådet og Agder og Telemark biskop vedtar forslag til høringssvar 
«Forslag til lov om likestilling og forbud mot diskriminering ( likestillings- og diskrimineringsloven)» 
slik det fremkommer i saken med de endringer som er fremkommet i møtet. 

Enstemmig 

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



008/16: Forslag til lederkandidater og medlemmer til Kirkerådet, 
Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd samt komitedeltakelse under 
Kirkemøtet for bispedømmerådets medlemmer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Agder og Telemark bispedømmeråd fremmer forslag på følgende kandidater: 

 

Kirkerådet: 

 

1. Jan Olav Olsen 

2. Bergit Haugland 

3. Geir Ivar Bjerkestrand 

4. Rønnaug Torvik 

 

 

Mellomkirkelig råd: 

1. Kjetil Drangsholt 

2. Stian Berg - vara 

 

Forslag på leder til Kirkerådet:  Ingen forslag                   

 

Forslag på leder til Mellomkirkelig råd:  Kjetil Drangsholt                  

 

 

 



Forslag til fordeling av bispedømmerådets medlemmer i komiteene under Kirkemøtet: (primær 
ønske) 

Komité A: Gudstjeneste og evangelisering - Kai Steffen Østensen, Geir Ivar Bjerkestrand og Øivind 
Benestad  

 

Komité B: Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål - Bergit Haugland og Aud Sunde Smemo  

 

Komité C: Økonomi og kirkeordning - Stein Reinertsen 

 

Komité D: Kirkeordning - Jan Olav Olsen og Rønnaug Torvik  

 

Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  

 

Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold - Kjetil Drangsholt og Stian Berg  

 

 

Forslag til fordeling av bispedømmerådets medlemmer i komiteene under Kirkemøtet: (sekundær 
ønske) 

Komité A: Gudstjeneste og evangelisering - Bergit Haugland 

 

Komité B: Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål -  

 

Komité C: Økonomi og kirkeordning - Jan Olav Olsen 

 

Komité D: Kirkeordning - Kjetil Drangsholt og Øivind Benestad 

 



Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  - Stian Berg, Rønnaug Torvik og Geir Ivar 
Bjerkestrand 

 

Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold -  Aud Sunde Smemo og Kai 
Steffen Østensen 

 

Enstemmig 

 
 

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

009/16: Kultur og kirke 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 

Agder og Telemark bispedømmeråd tar orienteringen om kulturarbeidet i bispedømmet til 
etterretning. Bispedømmerådet har tidligere valgt ungdom og integrering (inkludering) som 
satsningsområde (ATBR-109/08) og viderefører denne prioriteringen. 

Som et særskilt tiltak i tilknytning til Ungdommens År 2016/2017 tilbys kompetansehevende 
tiltak i søknadsprosesser for målgruppen ungdomsledere og daglig ledere i menighetene og 
at tiltaket gjennomføres i løpet av 2016 i samarbeid mellom kulturfeltet i bispedømmet og 
Barne,-ungdoms og familiedirektoratets tilskuddsordning Aktiv Ungdom. Målet for dette 
tiltaket er at samlet tilskuddsbeløp til tiltak for, av og med ungdom i bispedømmet, vil nå 1 
million kroner innen 2017. 

Enstemmig 

 

 

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



010/16: Referatsaker 

 
Behandling: 
 

1. Brev fra Norsk kvinnelig teologforening 
2. Personalreglement for prester 
3. Evaluering av valget 
4. Målbruk ved Agder og Telemark bispedømmekontor 
5. Ny organisasjonsstruktur i Kulturdepartementet 
6. 500- års markering av Reformasjonen. Informasjon om Den norske kirkes medvirkning 
7. Brev til menighetene – Jubileum – 500 år siden Luther slo opp sine teser i Wittenberg 

 

Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering 

Enstemmig 

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

011/16: Orienteringssaker 

 
Behandling: 

1. Diverse personalsaker 
2. Bispedømmerådets deltakelse på presteinnsettelser 
3. Orientering fra biskopen 
4. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer 
5. Orientering fra stiftsdirektøren 

 

Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

Bispedømmerådet ønsker å delta på presteinnsettelser så langt det lar seg gjøre. 

Enstemmig 

 

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

012/16: Eventuelt 

 
Behandling: 
Det ble fremmet to saker til eventuekt i møtet: 

1. Søknad om fritak fra verv som vara i bispedømmerådet 
2. Søknad om midler til omgjøring av  bispekåpa 



 
 

 

Vedtak: 
1. Søknaden om fritak fra vervet som vara i bispedømmerådet innvilges. 

   Enstemmig 

 

2. Bispedømmerådet godkjenner at det brukes kr 120.000 til omgjøring av bispekåpa. 
    Enstemmig 
 
 

 

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


