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MØTEPROTOKOLL  

Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 

 

Dato: 29.10.2019 kl. 13:00 
Sted: Bjørgvin bispedømekontor 

Arkivsak: 17/01602 

  

Til stades Inger Helene Nordeide, Arne Tveit, Vemund Atle Øiestad, Ida Lindøe, 

Berit Nøst Dale, Nora Sætre Baartvedt, Kjersti Brakestad Boge, Arne 

Tveit og Gudmund Waaler 
  

Møtande 

varamedlemer: 

Egil Morland for Karl Johan Kirkebø 

  

Forfall:  Karl Johan Kirkebø 

Marius Økland 

Nora Sætre Baartvedt deltok ikkje på tilsettingssaker, kom etter. 

Halvor Nordhaug (permisjon) 
  

Andre: Jan Ove Fjelltveit 

 Cathrine Waaler Halstensen, tilsettingssaker 

   Jørgen Knudsen, tjenestemannsrepresentant, tilsettingssaker 

 

 

 

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

 

Saker til behandling 

 

   

44/19 Bjørgvin bispedømmeråd - Økonomirapport per oktober  

45/19 Høyring - forslag til reglar for Mellomkyrkjeleg råd  

46/19 
Bjørgvin bispedømmeråd - Oppnemning styremedlemmer Bjørgvin 

Familiekontor 
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Tilsettingssaker 

47/19 

Tilsetting av sokneprest i Nordhordland prosti med sokna i Gulen som tenestestad 

Handsaming i møte ikkje offentleg 

 

48/19 

Tilsetjing, Kapellan Løvstakksiden 

Handsaming i møte ikkje offentleg 

49/19 

Tilsetting av spesialprest for barn og unge i Sunnfjord prosti, Førde sokn, Holsen og 

Haukedalen sokn 

Handsaming i møte ikkje offentleg 

50/19 

Tilsetjing - kapellan Søreide 

Handsaming i møte ikkje offentleg 

51/19 

Tilsetjing - kapellan Sælen 

Handsaming i møte ikkje offentleg 

 

 

Jan Ove Fjelltveit 

Møtesekretær 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste og innkalling vert godkjent. 

 

 
Godkjenning av protokoll 

Protokoll frå møte 18.9.2019 vert godkjent 

 

 
Saker til behandling 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

44/19 Bjørgvin bispedømmeråd - Økonomirapport per oktober 
 
Vedtak  

Bjørgvin bispedømmeråd tek økonomirapport per 21.oktober til vitande. 

 



 

 3  

 

 

45/19 Høyring - forslag til reglar for Mellomkyrkjeleg råd 
 

Forslag til vedtak 
 

Bjørgvin bispedømeråd vedtar administrasjonen sitt framlegg til høyringssvar med dei 

endringar som kom fram i møtet.  

 

 
Møtebehandling 

Endringsforlag fremja av Gudmund Waaler: 

 

Mellomkirkelig råd  - høring. 
 

- s 3 Norge er bitt et flerreligiøst samfunn, og økumenikk og religionsdialog angår 
kirken på alle nivåer. 

- s 4 – gjennom sitt arbeid ” får Mellomkirkelig råd tilgang til ressurser som skal 
komme lokale menigheter tilgode...” 

- s 6. paragraf 2 d. ”...kontakt....samarbeid ...dialog...” ”...lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt.” 

 

Bjørgvin bispedømeråd mener det er viktig at Mellomkirkelig råd i større grad bidrar til å 

styrke den lokale økumeniske dialogen i vår kirke.  

 

Vi vil derfor foreslå at vi tar med følgende i paragraf 2: 

 

c: ....lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå...” 

d: ”...lokalt, nasjonalt og internasjonalt.”  

 

Jeg vil i forlengelsen av det også foreslå at bispedømmet går for Alternativ 2. a: 

 

”Seks representanter valgt av og blant Kirkemøtets medlemmer.” 

 

Vi tror ikke det vil føre til økt lokalt engasjement å få med representanter fra Sjømannskirken 

og Bibelselskapet. Det kan tvert imot føre til at vi får en mer topptung organisasjon der fokus 

på det økumeniske arbeidet blir ensidig nasjonalt og internasjonalt.  

 

BBDR foreslår derfor at paragraf 3 d) blir lik gammel paragraf 5 b) ” En representant for 

kirkens Nødhjelp med vararepresentant. Disse velges av Kirkens nødhjelps styre.”  

 

Samt skrive inn det kontekstuelle, med menigheter som er kommet fra Dnk o.l. 

Styrke hensikt og mål. Være pådriver og bindeledd for lokal økumenikk.   
Votering 

Endringsforslag  samrøystes 

 

Adm sitt forlag vert endra i tråd med dette. 

 
Vedtak  

Bjørgvin bispedømeråd vedtar administrasjonen sitt framlegg til høyringssvar med dei 

endringar som kom fram i møtet.  
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46/19 Bjørgvin bispedømeråd - Oppnemning styremedlemmer 
Bjørgvin Familiekontor 
 

Forslag til vedtak 
 
 

 
Vedtak  

Bjørgvin bispedømmeråd oppnemner som styremedlemmer for Bjørgvin Familiekontor: 

 Annicken Ulvik som styremedlem for fire nye år 

 Liv Sylvarnes som styremedlem for fire år 

 Åsta Årøen oppnevnes som varamedlem (personlig vara for Liv Sylvarnes) for fire år. 

 Brynhild Eide (personlig vara for Annicken Ulvik) for fire år. 

 

 

Tilsettingssaker 

 

 

47/19 Tilsetting av sokneprest i Nordhordland prosti med sokna i 
Gulen som tenestestad 

Handsaming i møte ikkje offentleg Offl. § 25 første ledd 

 

 

Vedtak  

Bjørgvin bispedøme tilset etter gjeldande avtalar og regelverk sokneprest, stillingskode 

1555, i Nordhordland prosti med Mjømna sokn, Gulen sokn, og Brekke sokn som 

tenestestad 

 
1. Per Børge Hillestad   

 

 

 

48/19 Tilsetjing, Kapellan Løvstakksiden 
Handsaming i møte ikkje offentleg Offl. § 25 første ledd 

 
 

Vedtak  

Bjørgvin bispedøme tilset etter gjeldande avtalar og regelverk kapellan, stillingskode 0922, i 

Bergensdalen prosti med Løvstakksiden sokn som tenestestad 
1. Anne Line Kroken        

 

 

49/19 Tilsetting av spesialprest for barn og unge i Sunnfjord prosti, 
Førde sokn, Holsen og Haukedalen sokn 

Handsaming i møte ikkje offentleg Offl. § 25 første ledd 

 

 
Vedtak  

Bjørgvin bispedøme tilset etter gjeldande avtalar og regelverk spesialprest for barn og unge, 

stillingskode 1465, i Sunnfjord prosti med Førde sokn, Holsen og Haukedalen sokn som 

tenestestad  
1. Carsten Langeland  
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50/19 Tilsetjing - kapellan Søreide 
Handsaming i møte ikkje offentleg Offl. § 25 første ledd 

 

Vedtak  

Bjørgvin bispedøme tilsett etter gjeldande avtalar og regelverk kapellan, stillingskode 0922, i 

Fana prosti med Søreide sokn som tenestestad 
1. Marte Birkeland Åsen  

 

 

 

51/19 Tilsetjing - kapellan Sælen 
Handsaming i møte ikkje offentleg Offl. § 25 første ledd 

 

Vedtak  

Bjørgvin bispedøme tilsett etter gjeldande avtalar og regelverk kapellan, stillingskode 0922, i 

Bergensdalen prosti med Sælen sokn som tenestestad 
1. Rose-Marie Skarsten 
2. Marte Birkeland Åsen 

   

 


