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DEN NORSKE KYRKJA 
Møre bispedømeråd 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

 

Møre bispedømeråd 2020-2023 

 

Dato: 23.01.2020 kl. 10:30  
Stad: Møre bispedømekontor  
Arkivsak: 19/04266  

Arkivkode: 011   

 

Velkomne til første møte i Møre bispedømeråd. Innkalling gjelder medlemmer og alle 1. 

vara. 

 

Forfall meldast snarast til Elise Lindvåg Solemdal på telefon 97 50 31 65 eller 

mailes326@kirken.no 

 

Førebels har vi registrert forfall frå Ole Martin Grevstad. 

 

Innkalling og saksliste er produsert i Emeeting. Ved spørsmål om pålogging ta kontakt med 

Elise eller Bjørn Olaf. 

 

Nærare om dagsplan ligger vedlagt. 

Hotellovernatting er bestilt for deg som har meldt om det på Thon hotell Moldefjord. 

 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/20 Møteinnkalling Møre bispedømeråd 23.01.2020 

Godkjenning av protokoll 

 

3/20 Møteprotokoll 09.12.2019 

4/20 Møteprotokoll konstituerende møte 09.12.2019 

Tilsettingssaker 

 

5/20 

Tilsetting av sokneprest i Indre Romsdal prosti med Tresfjord og Vike sokn 

som særleg tenestestad. 

- Unntatt offentlegheit  

6/20 

Tilsetting av kapellan i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokn 

som særleg tenestestad. 

- Unntatt offentlegheit  

Saker til behandling 

 

7/20 Opplæring av nytt bispedømeråd 

8/20 Godtgjerdsler for medlemmer av Møre bispedømeråd 
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9/20 Delegasjonsreglementer for Møre bispedømeråd 

10/20 Rekruttering til kyrkjelege stillingar i Møre bispedøme 

11/20 Oppnemning til representantskap - Kirkens SOS 

12/20 Oppnemning til representantskap - Kirkens Nødhjelp 

13/20 Oppnemning til representantskap - Kirkens Bymisjon 

14/20 Oppnemning til representantskap - IKO 

15/20 Oppnemning av styremedlem til Åkerehaugen 

16/20 Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 

17/20 Komitèfordeling i Kyrkjemøtet 

18/20 Møteplan 2020 

Orienteringssaker 

 

Referatsaker 

 

19/20 Referatsaker til møtet 23.01.20 

  

 

 

Molde 15.01.2020 

 

 

 

 

  

Leiar  

 
Vedlegg: Utkast til dagsplan 
 
 
  



2/20 Møteinnkalling Møre bispedømeråd 23.-24.januar 2020 - 19/04266-34 Møteinnkalling Møre bispedømeråd 23.-24.januar 2020 : Møteinnkalling Møre bispedømeråd 23.-24.januar 2020

 

  

MØRE BISPEDØMMERÅD 
Dagsplan og saksliste 23. og 24. januar 
 
Sted: Møre bispedømmekontor 
Innkalt: Medlemmer og 1. vara av bispedømmerådet 
 
23. januar 
Kl 10:30-10:45: Åpning/dagens ord 
Kl 10:50-11:10: Velkommen og presentasjon av rådets medlemmer og 1. vara 
Kl 11:15-12:00: Presentasjon av bispedømmekontoret  

- organisering v/stiftsdirektør 
-  presentasjon av medarbeidere med hovedområder 

Kl 12:00-12:30: Lunsj 
Kl 12:30-17:00: Opplæringsbolk v/Gunnar Rønnestad. 

- Bispedømmerådets rolle, ansvar, funksjon og oppgaver 
-  Forholdet mellom bispedømmeråd og biskop 
- Bispedømmerådet som arbeidsgiver: personalreglement, tilsetting, 

saksbehandling 
Inkludert pauser og bevertning 
 
Kl 17:00-18:30: Bispedømmerådssaker 

- Tilsettingssaker 
- Delegasjon 
- Godtgjørelse for rådets medlemmer 
-  

Kl 19:00: Middag  
 
24. januar 
Kl 08:15(30)-08:45: Morgenbønn 
Kl 09:00- 11:00 Opplæringsbolk v/Gerd Karin Røsæg 

- Bispedømmerådet som del av Kirkemøtet 
- Særlig om Kirkemøtet 2020 

Kl 11:15-11:45 Bispedømmerådssaker 
- Oppnemninger til ulike representantskap og styrer  

Kl 11:45-12:15: Lunsj 
Kl 12:15–13:30: Bispedømmerådssaker 

- Nominasjoner til de sentralkirkelige råd 
- Fordeling kirkemøtekomiteer 
- Møteplan 2020 

Kl 13:30: Slutt 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Møre bispedømeråd 2016-2019 

 

Dato: 09.12.2019 kl. 10:00 
Sted: Møre bispedømekontor 
Arkivsak: 17/00414 

  

Tilstede:  Ann Kristin Sørvik, Therese Kristin Børnes Utgård, Olav Christian 

Rønneberg, Ingeborg Midttømme, Frode Rabbevåg, Rikke Elisabeth 

Grevstad Kopperstad, Olav Myklebust, Per Eilert Orten, Ole Martin 

Grevstad 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Margaret Sivertsen Mørk for Maren Elgsaas Alnæs, (Delvis møtt) 

  

Forfall:  Maren Elgsaas Alnæs 
  

Andre: Stiftsdirektør og møtesekretær Bjørn Olaf Storhaug, Tillitsvalgt 

UNIO/PF Ragnhild Fuglseth, Personalsjef Alice Elnes i deler av 

møtet, Kirkefagsjef Arvid Helle i deler av møtet, Prostene i Møre 

under sak 65/19, 66/19, 67/19, 68/19, 69/19: Domprost Olav Gading, 

Prost i Indre Nordmøre Erling Nevland, Prost i Nordre Sunnmøre og 

Austre Sunnmøre Svein Runde, prost i Søre Sunnmøre Ingeborg 

Matre, prost i Indre Nordmøre Leif Endre Grutle, konstituert prost i 

Ytre Nordmøre Sindre Kulø. 

  

 

SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

57/19 Møteinnkalling Møre bispedømeråd 09.12.2019 2 

Godkjenning av protokoll 

 

58/19 Møte protokoll 27.09.2019 3 

Tilsettingssaker 

 

59/19 
Tilsetting av prost i Ytre Nordre prosti. 

- Unntatt offentlighet  
3 

60/19 

Tilsetting av sokneprest i Indre Romsdal prosti med Voll og 

Vågstranda sokn som særleg tenestestad. 

- Unntatt offentlighet  

4 

Saker til behandling 

 

61/19 Ny preses i Bispemøtet - stemmegivning 4 
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 2  

62/19 Rekneskapsrapport oktober og november 2019 5 

63/19 Møre bispedøme - budsjett 2020 5 

64/19 
Betaling vigsel og gravferd for ikkje-medlemmer av Den norske kyrkja 

og for medlemmer som bur utanfor tenestedistrikt 
5 

65/19 
Enøk-prosjektet: Prosjektrapport og søknad om midler til fullføring av 

posjektet 
6 

66/19 Årsplan 2020 6 

67/19 Rekruttering til kyrkjelege stillingar 6 

68/19 Nye beredskapsområder. 7 

69/19 
Møre bispedøme - Kyrkje 2030 - Møte mellom bispedømeråd og 

prostar i Møre bispedøme 
7 

Referatsaker 

 

70/19 Referat møte 09.12.2019 8 

Orienteringssaker 

 

   

 

 

09.12.2019 

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

57/19 Møteinnkalling Møre bispedømeråd 09.12.2019 
 

Møtebehandling 

Det er avvikende saksnummer mellom saksliste og det som går fram av de enkelte 

saksframlegg. Det er sakslista som gjelder og det jobbes for å finne løsning på denne 

tekniske utfordringen.  

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjent med dei endringar som kom fram i møtet. 
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Godkjenning av protokoll 

 

 

58/19 Møte protokoll 27.09.2019 
 

Forslag til vedtak 
Møre bispedømeråd godkjenner møteprotokoll 27/9-19 

 

Votering 

Samrøystes 

 

Vedtak  

Møre bispedømeråd godkjenner møteprotokoll 27/9-19 

 

Tilsettingssaker 

 

 

59/19 Tilsetting av prost i Ytre Nordmøre prosti. 
Unntatt etter offentleglova Offl. § 25 

 

Forslag til vedtak 
Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. 
 
Møtebehandling 

Saksordførar: Therese Utgård 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

Per Eilert Orten fremja følgjande forslag til vedtak: 
1. Lars Ove Skaret 
2. Sindre S Kulø 
3. Frode Askjekjær 

 

Votering 

Det vart fremja forslag om skriftleg avstemming. 

 

Som nr 1: Sindre S Kulø, 7 stemmer, Frode Askjekjær 1 stemme, Lars Ove Skaret 1 

stemme, ein blank stemme – 10 avgitte stemmer 

Som nr 2:  
- Første avstemmingsrunde: Frode Askjekjær, 5 stemmer, Lars Ove Skaret 4 

stemmer, ein blank stemme – 10 avgitte stemmer 
- Andre avstemmingsrunde: Frode Askjekjær, 7 stemmer, Lars Ove Skaret 2 stemmer, 

ein blank stemme – 10 avgitte stemmer 

Som nr 3: 
- Lars Ove Skaret 9 stemmer, ein blank stemme – 10 avgitte stemmer 

 
Vedtak  

Møre bispedømeråd tilset på fastsette vilkår som prost i Ytre Nordmøre prosti 

Som nr 1: Sindre S Kulø 

Som nr 2: Frode Askjekjær 

Som nr 3: Lars Ove Skaret 
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60/19 Tilsetting av sokneprest i Indre Romsdal prosti med Voll og 
Vågstranda sokn som særleg tenestestad. 

Unntatt etter offentleglova Offl. § 25 

 

Forslag til vedtak 
Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. 

 
Møtebehandling 

Saksordførar: Rikke Kopperstad 

 
Votering 

Det vart fremja forslag om skriftleg avstemming 

 

Som nr 1: Ellen Schiøtt – 10 stemmer. 10 avgitte stemmer  

 

Vedtak  

Møre bispedømeråd tilset på fastsette vilkår: 

Ellen Schiøtt 

Som sokneprest i Indre Romsdal prosti med Voll og Vågstranda sokn som særleg 

tenestestad. Tilsetting forutsetter ordinasjon av biskopen. 

 

 

 

Saker til behandling 

 

 

61/19 Ny preses i Bispemøtet - stemmegivning 
 

Forslag til vedtak 
Alt 1: Møre bispedømmeråd velger å ikke avgi stemmer på ny Preses 

Alt 2: Møre bispedømmeråd avgir stemmer på ny Preses med slikt stemmetall:  

 
Møtebehandling 

Saksordfører: Per Eilert Orten 

 
Votering 

Det ble fremmet forslag om at Møre bispedømmeråd avgir stemmer på ny Preses.  

Vedtatt med 10 stemmer. 

 

Voteringa var gjort skriftlig og viste slikt stemmetall: Olav Fykse Tveit 9 stemmer for, ei 

stemme blank. 

 

Vedtak  

Møre bispedømmeråd avgir stemmer på ny Preses:   

Olav Fykse Tveit  
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62/19 Rekneskapsrapport oktober og november 2019 
 

Forslag til vedtak 
Møre bispedømeråd tar rekneskap pr oktober og november 2019 til orientering. 

 
Møtebehandling 

Saksordførar: Frode Rabbevåg 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Møre bispedømeråd tar rekneskap pr oktober og november 2019 til orientering. 

 

 

63/19 Møre bispedøme - budsjett 2020 
 

Forslag til vedtak 
1. Møre bispedømeråd vedtar førebels budsjett for 2020 – kap 1A. 

2. Møre bispedømeråd vedtar førebels budsjett for 2020 – kap 1B.  

Bispedømerådet gir stiftsdirektøren fullmakt til å fordele midlane til 

tilskotsmottakarane i samsvar med føresetnadar gitt i tildelingsbrevet gitt av 

Kyrkjerådet og bispedømerådet sine tidlegare fordelingsvedtak.  

 
Møtebehandling 

Saksordførar: Frode Rabbevåg 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

1. Møre bispedømeråd vedtar førebels budsjett for 2020 – kap 1A - driftsutgifter 

2. Møre bispedømeråd vedtar førebels budsjett for 2020 – kap 1B - tilskotsmidlar. 

Bispedømerådet gir stiftsdirektøren fullmakt til å fordele midlane til 

tilskotsmottakarane i samsvar med føresetnadar i tildelingsbrevet gitt av Kyrkjerådet 

og bispedømerådet sine tidlegare fordelingsvedtak.  

 

 

 

64/19 Betaling vigsel og gravferd for ikkje-medlemmer av Den 
norske kyrkja og for medlemmer som bur utanfor tenestedistrikt 
 

Forslag til vedtak 
Enten 

1. Møre bispedømmeråd ber om at betaling for tjeneste rekvirert av ikke-medlemmer 
eller medlemmer som er bosatt utenfor tjenestedistriktet utredes og innføres. 
Eller 

2. Møre bispedømmeråd ønsker ikke å kreve inn betaling for tjenester rekvirert av ikke-
medlemmer eller medlemmer som er bosatt utenfor tjenestedistriktet. 

 

Møtebehandling 

Saksordførar: Ingeborg Midttømme 

 

Nytt forslag til vedtak: 
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Møre bispedømmeråd ber om at betaling for tjeneste rekvirert av ikke-medlemmer eller 

medlemmer som er bosatt utenfor tjenestedistriktet utredes. 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Møre bispedømmeråd ber om at betaling for tjeneste rekvirert av ikke-medlemmer eller 

medlemmer som er bosatt utenfor tjenestedistriktet utredes. 

 

 

65/19 Enøk-prosjektet: Prosjektrapport og søknad om midler til 
fullføring av prosjektet 
 

Forslag til vedtak 
Bispedømerådet uttrykkjer takk og vil gjerne rose prosjektgruppa for eit omfattande og godt 

arbeid. Rådet vil vidareføre sine økonomiske forpliktingar og stiller søknadssummen til 

disposisjon slik at prosjektet kan sluttførast 

 
Møtebehandling 

Presentasjon av funn, resultater og konklusjoner fra Enøk-prosjektet v/Max Ingar Mørk. 

 

Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Bispedømerådet uttrykkjer takk og vil gjerne rose prosjektgruppa for eit omfattande og godt 

arbeid. Rådet vil vidareføre sine økonomiske forpliktingar og stiller søknadssummen til 

disposisjon slik at prosjektet kan sluttførast 

 

 

 

66/19 Årsplan 2020 
 

Forslag til vedtak 
1. Møre bispedømeråd vedtar årsplan for 2020 

2. Møre bispedømeråd vedtar satsings- og fokusområder 

3. Møre bispedømeråd tar ROS-analyser til vitande 

 

Møtebehandling 

Saksordførar: Olav Myklebust 

 

Votering 

Samrøystes 

 

Vedtak  

1. Møre bispedømeråd vedtar årsplan for 2020 

2. Møre bispedømeråd vedtar satsings- og fokusområder 

3. Møre bispedømeråd tar ROS-analyser til vitande 

 

 

67/19 Rekruttering til kyrkjelege stillingar 
 

Forslag til vedtak 
1. Møre bispedømeråd vedtar kortsiktige tiltak i samband med rekruttering 
2. Møre bispedømeråd ber om at ei langsiktig rekrutteringsplan blir utvikla og lagt fram 

for bispedømerådet 
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Møtebehandling 

Saka vart ikkje behandla 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Saka blir utsett 

 

 

 

68/19 Nye beredskapsområder. 
 

Forslag til vedtak: 
Møre bispedømeråd vedtar slik endring i beredskapsområda: 

1. Nye Nordre Sunnmøre – eit beredskapsområde 
2. Indre Romsdal prosti og Molde domprosti – eit beredskapsområde 

 
Møtebehandling 

Saka vart ikkje behandla 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Saka blir utsett 

 

 

 

 

 

 

 

69/19 Møre bispedøme - Kyrkje 2030 - Møte mellom bispedømeråd 
og prostar i Møre bispedøme 
 

Forslag til vedtak 
Ingen forslag til vedtak i denne saka 

 
Møtebehandling 

Saksordførar: Ingeborg Midttømme 

Prostane i Møre og Møre bispedømeråd var saman om saka 

Innleiing over tema «draum di kyrkje» v/Therese Utgård og prost Ingeborg Matre 

 
Votering 

Inga votering 

 
Vedtak  

Ingen vedtak vart gjort. Saka var ei drøftingssak 
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Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
70/19 17/00414-142 Referat møte 09.12.2019 

 
 

 
Orienteringssaker 

Munnlege orienteringar gitt av 
- Biskop Ingeborg Midttømme – deltaking ved markeringar knytta til endringar av 

bispedømergrenser 
- Stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug – kurs for nyvalde sokneråd gjennomført på sju 

stadar i bispedømet. Om lag 700 soknerådsmedlemmer deltatt. 
- Frode Rabbevåg – informasjon frå møte i Kyrkjerådet 
- Leier Ann-Kristin Sørvik – takka bispedømerådet for samarbeid i denne 4-års 

perioden. Takk til dei som går ut av rådet og velkomen til dei nyvalde. Ny 
bispedømerådsperiode tar til 1/1-20.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Møre bispedømeråd 2020-2023 

 

Dato: 09.12.2019 kl. 14:45 
Sted: Møre bispedømekontor 

Arkivsak:  

  

Tilstede:  Ann Kristin Sørvik, Therese Kristin Børnes Utgård, Olav Christian 

Rønneberg, Ingeborg Midttømme, Frode Rabbevåg, Rikke Elisabeth 

Grevstad Kopperstad, Olav Myklebust, Arne Moltubak, Monika Tettli, 

Ole Martin Grevstad 

  
  

Forfall:  Ingen 

  

Andre: Stiftsdirektør og møtesekretær Bjørn Olaf Storhaug 

  

 

Saker til behandling 

 

01/20 Konstituering leiar og nestleiar 2020-2021 

 

 

 

01/20 Konstiutering leiar og nestleiar 2020-2021 
 
Forslag til vedtak: 

1. Som leiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/1-20-31/12-21 veljast………… 
2. Som nestleiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/1-20-31/12-21 veljast……………  

 
Møtebehandling 

Møtet vart leia av stiftsdirektøren 

Til grunn for behandlinga lå innkalling og saksframlegg m/vedlegg 

 

Votering 

Det vart fremja forslag om skriftleg avstemming 

Valet vart gjort med skriftleg avstemming først for leiar, deretter nestleiar 

 
Vedtak  

1. Som leiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/1-20-31/12-21 veljast Ann-Kristin 
Sørvik 

2. Som nestleiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/1-20-31/12-21 veljast Ole Martin 
Grevstad  

 



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Indre Romsdal prosti med Tresfjord og Vike sokn som særleg tenestestad.  :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av kapellan i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokn som særleg tenestestad.  :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



7/20 Opplæring av nytt bispedømeråd - 20/00237-1 Opplæring av nytt bispedømeråd : Opplæring av nytt bispedømeråd

 

DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug    20/00237-1    

 
 

 
 
 

Opplæring av nytt bispedømeråd 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Nyvalgt bispedømmeråd – medlemmer og 1. vara - vil i samband med denne saka få 
informasjon og samtale om utvalde tema. 

 

A)  Presentasjon av bispedømekontoret, tilsette, organisering 

- organisering v/stiftsdirektør,  
- presentasjon av medarbeidarar med hovudområder  

 

B) Om bispedømerådet sine roller og funksjonar v/Gunnar Rønnestad 

- Bispedømerådet rolle, ansvar, funksjon og oppgåver,  
o Bispedømerådet som strategi- og planorgan  

o Bispedømerådet som økonomi- og ressursforvalter  

o Bispedømerådet og funksjon knyttet til «det kristelege livet i kyrkjelydane»  

o Bispedømmerådet som forvaltingsorgan  

- Tilhøvet mellom bispedømeråd og biskop 
- Tilhøvet mellom bispedømeråd og administrasjon 
- Bispedømerådet som arbeidsgjevar: personalreglement, tilsetting, sakshandsaming   

 

C) Om å vere Kyrkjemøte v/Gerd Karin Røseg 

- Hva er eit kyrkjemøte? 

- Kyrkjemøtet samansetting 

- Kyrkjemøtet oppgåver og mandat, jf kl § 24 

- Kyrkjemøtet arbeidsform, jf KMs forretningsorden (komite, plenum, andaktsliv mm) 

- Eit verv – to funksjonar – to roller, kven representerar medlemmene i KM?  

- Kyrkjemøtet mynde 

- Gjennomgang av saksliste  

- Habilitetsreglar 

 

 
Forslag til vedtak 
Det blir ikkje lagt opp til at bispedømerådet gjer vedtak i denne saken 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

5/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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8/20 Godtgjerdsler for medlemmer av Møre bispedømeråd - 19/04266-13 Godtgjerdsler for medlemmer av Møre bispedømeråd : Godtgjerdsler for medlemmer, leiar og nestleiar Møre bispedømeråd

 

DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug 011 19/04266-13    

 
 

 
 
 

Godtgjerdsler for medlemmer av Møre bispedømeråd 
 
 
         

Saksorientering 
Sak om godtgjerdsle for bispedømerådet sine medlemmar og leiar for perioden 2020 – 2023 
blir lagt fram bispedømerådet. Det er opp til rådet sjølv å fastsette om saka skal handsamast 
av medlemmane i inneverande valperiode for den neste valperioden eller om saka skal 
handsamast av medlemmane av det nye bispedømerådet. I dette spørsmålet er det litt ulik 
praksis i dei ulike bispedøma. 
 
Stiftsdirektøren tilrår at vedtak om godtgjerdsler blir gjort av det sittande bispedømerådet slik 
at desse punkta er avklara før konstituering av nytt bispedømeråd. 
 
I Møre har bispedømerådet om lag 7-8 møtedagar i året. (Kyrkjemøtet står under 
Kyrkjerådets sitt budsjett som og dekkjer kostnadane i den samanhengen.)  
 
Ordning for møtegodtgjerdsle for bispedømerådet sine medlemmar og leiar har følgt ei 
utvikling frå øyremerking av midlar til at møtegodtgjerdsle går inn som del av 
rammetildelinga til bispedømerådet. 
 
For bispedømerådet sine medlemmer har det blitt gitt kr 1000,- pr deltakande møte. Dette 
beløpet har vore uforandra frå 2007. (Unntak for biskopen som sitter i bispedømerådet i kraft 
av stilling og leiar som har fått fast godtgjerdsle) 
 
For tapt arbeidsinntekt er det i nokre tilfelle gitt kompensasjon etter reglane i Statens 
personalhandbok for dokumentert tap og udokumentert, men sannsynleg tap i 
arbeidsinntekt. 
 
2012 vedtok bispedømerådet at leiaren sin godtgjerdsle få ei årleg godtgjerdsle med kr 
36.000,- (3000,- pr mnd) inkl møtegodtgjerdsle. Dette har vore praksis i dei to siste 
bispedømerådsperiodene. 
 
Møre bispedømeråd har i delegasjonsreglementet vedtatt oppgåve og funksjon for leiar slik: 

Bispedømerådet sin valte leiar 

a. Bispedømerådet sin leiar sine oppgåver går fram av “Reglane for formene for 
bispedømerådet sin verksemd” og av dette delegasjonsreglementet. 

b. Bispedømerådet sin leiar representerer bispedømerådet ved ulike høve der det er 
naturleg, til dømes ved markering av kyrkjejubileum, merkedagar, sjukdom eller dødsfall. 

c. Bispedømerådet sin leiar representerer bispedømerådet der det er naturleg og ved 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Møre bispedømeråd 2016-2019 09.12.2019 
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stiftssamlingar for dei tilsette 

d. Bispedømerådet sin leiar er arbeidsgjevar sin representant overfor stifsdirektøren som 
arbeidstakar og har årlege medarbeidarsamtalar?  

e. Bispedømerådet sin leiar er arbeidsgjevar sin representat overfor stifsdirektøren i avgjer 
om innkjøp, reiser, kostnadar ved kompetanseutvikling, ferie og permisjonar og andre 
arbeidsvilkår som gjelder stiftsdirektøren sjølv når slike situasjonar ikkje er dekka av 
anna regelverk  

f. Bispedømerådet sin leiar er arbeidsgjevar sin representant overfor stiftsdirektøren ved 
eventuell varsling om brot på tenesteplikter 

For tapt arbeidsinntekt er det i siste valperiode gitt kompensasjon etter reglane i Statens 
personalhandbok for dokumentert tap og udokumentert, men sannsynleg tap i arbeidsinntekt 
når bispedømerådet sin leiar har representasjonsoppgåver. 
 
Godtgjerdslene for medlemmer og leiar er som for andre bispedømer. Nokre bispedømer 
vurderer å endre godtgjerdslene for ny bispedømerådsperiode. 
 
Stiftsdirektøren tilrår å vidareføre godtgjerdslene for medlemmer og leiar, men tilrår at 
nestleiar får ei fast godtgjerdsle på kr 2000,- pr mnd inkl møtegodtgjerdsle  
 
De totale kostnadane for Møre bispedøme vil vere om lag 120.000 i leiar- og 
møtegodtgjerdsle pr år. I tillegg kjem kostnadar for eventuelt tapt arbeidsforteneste. 
Reisegodtgjerdsle til og frå møter kommer i tillegg.  
 
I samband med ny lov om trus og livssynssamfunn vil sannsynlegvis reglar om rett til 
permisjon med løn for deltaking i bispedømerådsmøter falle bort. Det er må difor forvente ei 
auke i krav om kompensasjon for tapt arbeidsforteneste. Dette vil kunne få verknad frå 2021. 
Dei økonomiske og administrative konsekvensane av desse endringane er ikkje utgreid og 
det kan vere aktuelt å ta saka oppatt i løpet av valperioden. 
 

Forslag til vedtak 
1. Bispedømerådet sin leiar får kr 36.000,- som godtgjersle frå 2020. 
2. Bispedømerådet sin nestleiar får kr 24.000,- som godtgjerdsle frå 2020 
3. Bispedømerådet sine medlemmer får kr 1000,- for kvar møtedag som godtgjersle for 

deltaking.  
      3.   For tapt arbeidsinntekt blir det gitt kompensasjon etter fastsette reglar  
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug    19/03533-2    

 
 

 
 
 

Delegasjonsreglementer for Møre bispedømeråd 
 
 
 
Vedlegg:  
Delegasjonsreglement fra Møre bispedømeråd til stiftsdirektør 
Delegasjonsreglement for Møre bispedømeråd - stiftsdirektøren 
Delegasjonsreglement for Møre bispedømeråd - AU 
Delegasjonsreglement for Møre bispedømeråd - valt leiar 
 
 

Saksorientering 
Møre bispedømmeråd vedtok sist endringer i hvordan myndighet delegeres fra 
bispedømmerådet til stiftsdirektør, bispedømmerådets leder og AU i september 2015. 
Gjeldende delegasjonsreglement er vedlagt saken. 
 
Bispedømmerådet drøftet revisjon av delegasjonsreglement i møte 27/9-19. Saka ble vedtatt 
utsatt, men momenter fra behandlinga er tatt inn i saksframstillinga her. De viktigste 
endringene er at det foreslås å dele nåværede delegasjonsreglement opp slik at det blir tre 
delegasjonsreglementer for Møre bispedømmeråd: 

a) Delegasjon fra bispedømmerådet til stiftsdirektør 
b) Delegasjon fra bispedømmeråd til bispedømmerådets leder 
c) Delegasjon fra bispedømmeråd til AU    

 
Med bakgrunn i den endrede arbeidsfordelingen innad i rettssubjektet, herunder etablering 
av nye felles enheter innenfor merkantile tjenester, har stiftsdirektørene i fellesskap drøftet 
tematikken knyttet til delegasjonsreglementene, og kommet fram til et omforent 
utgangspunkt for delegasjonsreglement for alle bispedømmene. Dette gjenspeiles i a) 
Forslag til delegasjonsreglement fra bispedømmeråd til stiftsdirektør. For b) og c) foreligger 
det ikke noe felles utgangspunkt for bispedømmene. Momentene i disse reglementene er en 
videreføring av det som står i reglementet fra 2015. 
 
Bispemøtet har i løpet av 2019 drøftet og laget mal for delegasjonsreglement fra biskop til 
stiftsdirektør og fra biskop til proster. Møre biskop vil fastsette reviderte 
delegasjonsreglementer i nærmeste framtid. 
 
Det foreslås at de ny tre delegasjonsreglementene i sin helhet erstatter nåværende 
delegasjonsreglement, slik at det ikke gjøres henvisninger til tidligere vedtak i det nye 
reglementet.  
 
For stiftsdirektørene foreslås i praksis relativt få endringer fra gjeldende 
delegasjonsreglement. En del henvisninger til lovverk er korrigert, siden lovene er endret. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Videre er en del terminologi oppdatert i henhold til ny kirkestruktur og endring av hva som er 
overordnet myndighet for bispedømmerådet.  
 
Med utgangspunkt i gjeldende delegasjonsreglement anbefales i kapittel 1 endret ordlyd i 
nytt pkt. 1.6 i nytt reglement, der proster kan inngå i «medarbeidere».  
 
Tidligere pkt 1.4 – 1.6 og pkt 9 (om AU og leder) blir foreslått å flyttes til eget 
delegasjonsreglementer for AU jfr C. Den mulighet bispedømmerådet har til å delegere til 
leder (jfr reglene for bispedømmerådets virksomhet) blir flyttet til eget delegasjonsreglement, 
jfr B.  
 
I kapittel 2 anbefales nytt pkt. 2.3. Det anses naturlig at dette tillegges stiftsdirektør, såfremt 
det ikke involverer saker av større prinsipiell betydning. Øvrige punkter er uforandret, men 
noen endret nummerering.  
 
I kapittel 3 anbefales at stiftsdirektør får fullmakt etter forskriftens § 6 om å godkjenne ferdig 
opparbeidet gravplass. Dette vurderes som en sak av mindre prinsipiell betydning. I tillegg 
strykes henvisning til § 23 i forskriften, siden myndigheten iht. bestemmelsene der nå 
tilligger fellesrådene.  
 
I kapittel 4 foreslås at pkt. 4.2 utgår. Denne dekkes av nytt pkt. 5.7 og omfattes av 
tjenesteordninger, ikke kongelig resolusjon. Pkt. 4.4 i gammelt reglement utgår, ettersom 
boplikten er opphevet.  
 
I kapittel 5 foretas korrigeringer til nytt lovverk vedrørende kirkevalg. Ingen reelle endringer 
foreslås. Nytt pkt. 5.7 erstatter pkt. 4.2 i det gamle reglementet. 
 
I kapittel 6 forenkles reglementet og kommer i samsvar med faktisk situasjon. Det forefinnes 
ikke lengre flere enn en tildeling til bispedømmet, og denne kommer fra Kirkerådet. 
Bispedømmerådet er videre omfattet av Kirkemøtets vedtatte økonomiregelverk for 
rettssubjektet.  
 
I kapittel 7 forenkles reglementet. Bispedømmerådet er omfattet av personalreglementet for 
Den norske kirke vedtatt av Kirkemøtet, og denne vil være førende for bispedømmerådets 
virksomhet.  
 
Kapittel 8, med pkt. 8.1 er nytt og gir stiftsdirektør myndighet til å ivareta bispedømmerådets 
interesser i de plansaker der det er bispedømmerådet, og ikke biskop, som inviteres til å 
avgi uttalelse.  
 
I det følgende foreligger forslaget til nye delegasjonsreglementer. Vedtatt reglementer vil bli 
omsatt til nynorsk. 
 
 

 
Forslag til vedtak 

1. Møre bispedømmeråd vedtar delegasjonsreglement fra bispedømmeråd til 
stiftsdirektør 

2. Møre bispedømmeråd vedtar delegasjonsreglement fra bispedømmeråd til 
bispedømmerådets leder  

3. Møre bispedømmeråd vedtar delegasjonsreglement fra bispedømmeråd til AU 
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DEN NORSKE KYRKJA 
«Soa_adr3» bispedømeråd  

 

   

   
   

 

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MØRE BISPEDØMERÅD 

Instruks og fullmakter til stiftsdirektøren 
 

 

Møre bispedømeråd fastset delegasjonsreglement på grunnlag av reglar for 

bispedømerådets verksemd med heimel i kyrkjelova § 23. 

 

Reglementet er vedteke av Møre bispedømeråd i møte 04.09.2009 og trer i kraft 

01.10.2009 og etter mindre justeringar og med endringar gjort i møte 25/10-11. 

 

 

1.  Generelt om utøving av delegert mynde.  

 

1.1 Bispedømerådet gjev stiftsdirektøren mynde til dagleg forvalting og leiing av 

bispedømerådet si verksemd i samsvar med gjeldande lover og forskrifter og 

vedteken årsplan og budsjett.  

 

1.2 Prinsippsaker og saker som er særleg viktige, skal leggjast fram for 

bispedømerådet for vedtak. Dersom hast i slike saker gjer dette umogleg, skal 

dei handsamast i samråd med leiaren for bispedømerådet og refererast i neste 

bispedømerådsmøte. 

 

1.3 Stiftsdirektøren kan delegere til andre i staben å gjere vedtak i saker. Dette skal i 

så fall gjerast skriftleg. 

 

1.4 I saker der stiftsdirektøren ikkje har mynde, men vedtak ikkje kan vente til neste 

møte i bispedømerådet, kan leiaren gjere vedtak etter innstilling frå 

stiftsdirektøren. Leiaren skal i slike tilfelle rådføre seg med arbeidsutvalet. 

 

1.5 Arbeidsutvalet består av leiar, nestleiar og biskop og trer saman ved behov etter 

innkalling frå leiar. Stiftsdirektøren er arbeidsutvalet sin sekretær. 

 

1.6 Leiaren uttalar seg på rådet sine vegner i høve til media i dei saker som ikkje 

naturleg ligg til administrasjonen ved stiftsdirektør. 

 

2.  Økonomiforvaltinga 
  

2.1 Økonomiforvaltinga skal følgje instruks for økonomiforvaltinga i Staten og 

økonomiinstruks for Møre bispedømeråd.  

 

2.2 Bispedømerådet delegerer til stiftsdirektøren å stå for den daglege forvaltinga av 

midlar bispedømerådet har fått tildelt over statsbudsjettet. Delegasjonen gjeld 

også forvalting av dei statlege tilskotsordningane og innsamla midlar. 

Delegasjonen gjeld innanfor den vedtekne planen for verksemda, vedtekne 

budsjett og gjeldande retningslinjer for tilskotsforvaltninga.  

 



9/20 Delegasjonsreglementer for Møre bispedømeråd - 19/03533-2 Delegasjonsreglementer for Møre bispedømeråd : Delegasjonsreglement fra Møre bispedømeråd til stiftsdirektør

 

 

 

 

 

2 

2.3 På bakgrunn av budsjettvedtak tar stiftsdirektøren avgjerd i spørsmål om i kva 

omfang bispedømmerådet skal løne vikar i ledige prestestillingar. Slike 

avgjerder skal meldast prostane snarast råd. 

 

2.4 Stiftsdirektøren legg frem økonomirapportar for bispedømerådet kvart kvartal. 

 

 

3.  Personalforvaltinga 

 

3.1 Bispedømerådet delegerer til stiftsdirektøren å innvilge permisjonar på inntil 6 

månader for staben ved bispedømekontoret i samsvar med gjeldande regelverk. 

Stiftsdirektøren fastset ferietidspunkt og godkjenner overføring av ferie frå eitt 

år til eit anna i samsvar med ferielova, og godkjenner tidspunkt for uttak av 

seniordagar og avspasering. 

 

3.2 Gjeldande reglar for arbeidstakars rett til å ta del i avgjerder skal praktiserast ved 

at det blir gjennomført kontaktmøte med tenestemannsorganisasjonane. 

Stiftsdirektøren representerer bispedømerådet sitt arbeidsgjevarmynde i desse 

møta. 

 

3.3 Stiftsdirektøren får mynde til å representere arbeidsgjevar (etter Hovudavtalen) i 

det daglege og representere bispedømerådet i partssamansette utval. 

 

3.4 I tilsetjingssaker får stiftsdirektøren får mynde til saman med biskopen å avgjere 

kven av søkjarane som skal intervjuast, jf Personalreglementet § 6.3. 

 

3.5 Stiftsdirektøren fastset lønsplassering for nye arbeidstakarar, både fast tilsette og 

vikarar, og underteiknar alle arbeidsavtalar. 

  

3.6 Stiftsdirektøren leier, på vegner av arbeidsgjevar, lokale lønsforhandlingar for 

presteskapet innanfor rammer fastsette sentralt. 

 

 

4.  Delegasjon etter Lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 
 

Stiftsdirektøren får fullmakt til å treffe vedtak knytte til følgjande reglar: 

 

4.1   - godkjenne opptak av lån på vegner av soknet, jf. kyrkjelova § 16, 1. ledd. 

- setje i verk nødvendige tiltak når kyrkjeleg fellesråd har gjort vedtak om  

betalingsinnstilling, jf. kyrkjelova § 16, 4. ledd. 

  

4.2   - samtykke i at fast eigedom som ikkje er nødvendig for kyrkja, kan avhendast,  

jf. kyrkjelova § 18, 3. ledd. 

 

4.3  - samtykke i at avkastninga av kyrkjefond kan nyttast til andre kyrkjelege formål 

i soknet eller i andre sokn i kommunen, jf. kyrkjelova § 19, 1. ledd. 

 

4.4 - samtykke i at kapitalen i kyrkjefond kan nyttast til andre kyrkjelege formål i 

soknet eller i andre sokn i kommunen, jf. kyrkjelova § 19, 2. ledd. 

 

4.5 - godkjenne reglar for betaling for bruk av kyrkjene, jf. kyrkjelova § 20, 2. ledd. 
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5.  Delegasjon etter Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 

 

Stiftsdirektøren får fullmakt til å treffe vedtak knytte til følgjande regler: 

 

5.1  - tillate anlegg, utviding, nedlegging eller anna vesentleg endring av kyrkjegard 

og bygning på kyrkjegard, jf. gravferdslova § 4, 1. ledd. 

 

5.2 - godkjenne vedtekter for kyrkjegardar, jf. gravferdslova § 21, 1. ledd. 

 

5.3 - gjere vedtak i klagesaker etter gravferdslova § 24, 1. ledd. 

 

6. Delegasjon etter forskriftene til gravferdslova 

 

Stiftsdirektøren får fullmakt til å treffe vedtak knytte til følgjande reglar: 

 

6.1 - gje fråsegn/tilråding før kommunen gjer vedtak om regulering av areal til 

kyrkjegard, jf. forskriftene § 2. 

 

6.2 - godkjenne ein kyrkjegard eller ei kyrkjegardsutviding, jf. forskriftene § 6. 

 

6.3 - samtykke i at andre minnesmerke enn gravminne blir plasserte på kyrkjegard, 

jf. forskriftene § 20. 

 

6.4 - gjere unntak frå reglane om storleik på gravminne, jf. forskriftene § 23. 

 

 

7 Delegasjon av mynde gitt frå Kyrkjedepartementet 

 

7.1 Stiftsdirektøren får fullmakt til å treffe vedtak i følgjande spørsmål delegert til 

bispedømerådet frå Kyrkjedepartementet 19. juli 1996: 

 - om at det skal førast felles kyrkjebok for fleire sokn i eitt prestegjeld eller ein 

kommune 

- å avgjere kvar kyrkjebokførande prest skal ha kontor. 

 

7.2 Stiftsdirektøren får fullmakt til å fastsetje endringar i soknegrenser og endre 

namn på sokn når alle partar som endringane får verknad for, uttalar seg 

samrøystes positivt til endringa og under dette å ta avgjerd i spørsmålet om det 

skal veljast nye sokneråd, jf mynde delegert frå Kyrkjedepartementet til 

bispedømerådet 19. juli 1996. 

 

7.3 Stiftsdirektøren får fullmakt til å treffe vedtak i følgjande spørsmål etter 

delegasjon i tildelingsbrev for 1996: 

 - påleggje ein kommune å halde prestebustad og godkjenne vedkomande bustad 

som prestebustad 

 - utbetale refusjon til kommunane og godkjenne endringar i refusjonsgrunnlaget 

- trekkje tilbake ei godkjenning som prestebustad 

- oppheve eit pålegg til ein kommune om å halde tenestebustad 
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8. Delegasjon av mynde etter reglar fastsette av Kyrkjemøtet 

 

8.1 Stiftsdirektøren får fullmakt til å treffe vedtak i følgjande spørsmål etter Regler 

for valg av menighetsråd: 

 

- om val kan haldast etter dei ordinære fristane, jf. § 2.2 i reglane 

- klager over valet, jf. § 13 i reglane 

- om nytt valoppgjer, jf. § 14.1 i reglane 

- om utfyllingsval, jf. § 14.2 

 

8.2  Delelegasjon etter Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer § 4 

 

 Stiftsdirektøren får fullmakt til å godkjenne mellombels omgjering av stilling 

innan undervisning (gjeld stillingar med statleg finansiering der det ikkje melder 

seg kvalifiserte søkjarar) 

 

8.3 Delelegasjon etter Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner § 4 

 

 Stiftsdirektøren får fullmakt til å godkjenne mellombels omgjering av 

diakonstillingar (gjeld stillingar med statleg finansiering der det ikkje melder seg 

kvalifiserte søkjarar) 

 

9. Delegasjon til å gi fråsegn i saker etter plan- og bygningslova 

 

Stiftsdirektøren får mynde til å gi fråsegn om kommunale planar. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 

 

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MØRE 

BISPEDØMME  

 

DELEGASJON TIL DAGLIG LEDER (STIFTSDIREKTØREN) 

Reglementet er vedtatt av Møre bispedømmeråd i møte 23/1-20 og trer i kraft fra samme dato. 

Delegasjonsreglementet er fastsatt på bakgrunn av Lov om Den norske kirke § 23, 6. ledd hvor det 

framgår at bispedømmerådet skal ha en daglig leder for sin virksomhet og i henhold til Regler for 

formene for bispedømmerådets virksomhet § 10, pkt. 2., jfr. Kirkelovens § 23, siste ledd.  

Bispedømmerådets myndighet og ansvarsområde følger blant annet av Kirkeloven, Gravferdsloven, 

retningslinjer, reglementer og forskrifter fastsatt av Kirkemøtet, herunder tjenesteordninger for 

kirkelige stillinger og tildelingsbrev fra Kirkerådet.    

Bispedømmerådets hjemmel og adgang til delegasjon på de enkelte områder fremgår av de enkelte 

punkter i delegasjonsreglementet. 

 

1 Prinsipper for utøvelsen av den delegerte myndighet 

1.1 Funksjonen som daglig leder ved bispedømmekontoret, utøves av stiftsdirektøren eller den 

som fungerer i denne stillingen. Stiftsdirektøren er den som i løpende forvaltningssaker uttaler 

seg på vegne av rådet og avgjør saker på vegne av rådet mellom dets møter. 

1.2 Stiftsdirektørens myndighet på ulike områder skal ivaretas slik at saker av prinsipiell 

betydning alltid skal forelegges bispedømmerådet til avgjørelse. Dersom slike saker av 

tidsmessige eller andre grunner må løses administrativt, bør de drøftes med bispedømmerådets 

leder før løsning velges. Saken skal deretter refereres og eventuelt behandles i neste møte i 

bispedømmerådet. 

 

1.3 I den grad bispedømmerådet har fastsatt retningslinjer eller reglement for de ulike områder, 

skal stiftsdirektørens avgjørelser holdes innenfor disse. Forøvrig vil det som er fastsatt i årlige 

budsjett og virksomhetsplaner danne grunnlag for den løpende drift av kontoret.  

 

1.4 Stiftsdirektøren skal forholde seg til og følge de bestemmelser om økonomiforvaltning og 

andre saker som er fastsatt av Kirkerådet, Kirkemøtet eller annen overordnet myndighet. 

 

1.5 Stiftsdirektøren skal ha nødvendig dialog med biskopen om konkrete vedtak som direkte 

berører biskopens tilsyns- og instruksjonsmyndighet. 

 

1.6 Stiftsdirektøren har adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet til andre medarbeidere. 

 

1.7 Delegerte fullmakter kan tilbakekalles. 
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1.8 Delegert myndighet fra stiftsdirektøren til andre medarbeidere kan ikke delegeres videre. 

 

2.  Delegasjon etter Lov om Den norske kirke 

2.1. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne opptak av lån på soknets vegne, jfr. Kirkelovens 

§ 16, 1.ledd. 

 

2.2. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak når kirkelig fellesråd har fattet 

vedtak om betalingsinnstilling, jfr. Kirkelovens § 16, 4.ledd. 

 

2.3. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å gi samtykke til at fast eiendom som ikke er nødvendig for 

kirken, kan avhendes, jfr. Kirkelovens § 18, 3.ledd 

 

2.4. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å samtykke i at avkastning og kapital av kirkefond kan 

benyttes til andre kirkelige formål i soknet eller i andre sokn i kommunen, jfr. Kirkelovens § 

19, 1. og 2. ledd. 

 

2.5. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne regler for betaling for bruk av kirker, jfr. 

Kirkelovens § 20, 2.ledd. 

 

3. Delegasjon etter Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. 
 

3.1. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å tillate nyanlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig 

endring av gravplass og bygning på gravplass, jfr. Gravferdslovens § 4, 1.ledd. 

 

3.2. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne vedtekter for gravplasser, jfr. Gravferdslovens § 

21, 1.ledd. 

 

3.3. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre klage på enkeltvedtak truffet av kirkelig fellesråd 

eller menighetsråd etter Gravferdsloven eller etter regler i medhold av loven, jfr. 

Gravferdslovens § 24, 1.ledd. 

 

3.4. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre saker i henhold til departementets forskrifter til 

Gravferdslovens §§ 2, 6, 14, 15 og 20.  

 

4. Delegasjon av myndighet i henhold til kgl.res., forskrift eller delegasjon fra 

Kirkedepartementet i særskilt brev 

4.1. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å treffe vedtak i følgende saker i henhold til departementets 

delegasjon av 19.07.1996, jfr. kongelig resolusjon av 07.06.1996: 

 

- at det skal føres felles kirkebok for flere sokn i samme prestegjeld eller kommune. 

- pålegge og frita en menighetsprest for kirkebokføring og til å bestemme hvor 

kirkebokførende prest skal ha kontor.  

 

4.2. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å treffe nødvendige avgjørelser når det gjelder den myndighet 

bispedømmerådet ble gitt i Kirkedepartementets brev av 20. juni 1997 om «Regler om 
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statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni» og fordele den 

tildelte ramme fra Kirkerådet til formålet. 

 

 

5. Delegasjon av myndighet i henhold til bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet 

5.1. I henhold til Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte 

(kirkevalgreglene) § 4-4, jfr. § 15-1, gis stiftsdirektøren fullmakt til å treffe vedtak om klager 

over valget. 

 

5.2. I henhold til Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte 

(kirkevalgreglene) § 10-2 (3), gis stiftsdirektøren fullmakt til å treffe vedtak om valg kan 

holdes annet sted og/eller til annen tid enn slik det følger av Kirkelovens § 4, 4. ledd. 

 

5.3. I henhold til Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte 

(kirkevalgreglene) § 16-1 gis stiftsdirektøren fullmakt til å treffe vedtak om nytt valgoppgjør 

til valg av menighetsråd. 

 

5.4. I henhold til Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte 

(kirkevalgreglene) § 16-3 gis stiftsdirektøren fullmakt til å treffe vedtak om suppleringsvalg 

til menighetsråd i valgperioden. 

 

5.5. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne at en kateketstilling midlertidig kan omgjøres til 

annen stilling, jfr. Tjenesteordning for kateketer § 4 pkt. 3. 

 

5.6. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å godkjenne at en diakonstilling midlertidig kan omgjøres til 

annen stilling, jfr. Tjenesteordning for diakoner § 4 pkt. 3. 

 

5.7. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre om det skal tas betaling for tjenester for personer 

bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, jfr. Tjenesteordning for menighetsprester § 17, 2. ledd.  

 

6 Økonomiforvaltningen 

6.1.   Stiftsdirektøren har anvisningsmyndighet for den økonomiske rammen som Kirkerådet 

gjennom tildelingsbrevet stiller til rådighet for bispedømmerådet. 

 

6.2.   Stiftsdirektøren avgjør spørsmål knyttet til økonomiforvaltningen i henhold til gjeldende 

lovverk, regler, retningslinjer, økonomiregelverk for Den norske kirke, Kirkemøtets 

budsjettreglement, mv. 

 

6.3.   Stiftsdirektøren har i løpet av budsjettåret fullmakt til å foreta justeringer innenfor 

bispedømmerådets vedtatte budsjett. Større avvik skal alltid legges fram for 

bispedømmerådet.  

 

7 Personalforvaltningen 

7.1.   Stiftsdirektøren bemyndiges i det daglige til å være arbeidsgiverrepresentant etter 

Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, og til å gjennomføre lokale forhandlinger. 

Stiftsdirektøren har sete i alle partssammensatte utvalg. Stiftsdirektøren kan bemyndige andre 

til å ivareta sin representasjon i partssammensatte utvalg. 
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7.2.  Stiftsdirektøren avgjør spørsmål knyttet til personalforvaltningen i henhold til gjeldende 

lovverk, regler, retningslinjer, personalreglement for Den norske kirke, mv. 

  

8. Delegasjon av myndighet i saker etter plan- og bygningsloven 

8.1 Stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgi uttalelse til kommunale planer og andre saker etter plan- 

og bygningsloven.  
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DELEGASJONSREGLEMENT FOR MØRE 

BISPEDØMMERÅD 

 

DELEGASJON TIL ARBEIDSUTVALGET (AU) 

Reglementet er vedtatt av Møre bispedømeråd i møte 23/1-20 og trer i kraft frå same dato. 

Delegasjonsreglementet er fastsatt i henhold til Regler for formene for bispedømmerådets virksomhet 

§ 10, pkt. 2., jfr. § 23, siste ledd i Kyrkjelova.  

Bispedømerådet sin mynde og ansvarsområde følgjer mellom anna av Kyrkjelova, Gravferdslova, 

retningsliner, reglementer og forskrifter fastsett av Kyrkjemøtet, herunder tenesteordningar for 

kyrkjelege stillingar og tildelingsbrev frå Kyrkjerådet.    

Bispedømmerådet sin heimel og adgang til delegasjon på dei enkelte områda går fram av dei enkelte 

punkta i delegasjonsreglementet. 

Oppgåvene til bispedømerådet sin leiar går fram av “Reglane for formene for bispedømerådet sin 

verksemd” og av dette delegasjonsreglementet. 

 

1. Arbeidsutvalet består av leiar, nestleiar og biskop og trer saman ved behov etter 

innkalling frå leiar. Stiftsdirektøren er arbeidsutvalet sin sekretær. 
 

2. I saker der stiftsdirektøren ikkje har mynde, men vedtak ikkje kan vente til neste møte 

i bispedømerådet, kan AU gjere vedtak etter innstilling frå stiftsdirektøren.  

 
 

 



9/20 Delegasjonsreglementer for Møre bispedømeråd - 19/03533-2 Delegasjonsreglementer for Møre bispedømeråd : Delegasjonsreglement for Møre bispedømeråd - valt leiar

 

DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 
 

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MØRE 

BISPEDØMERÅD 

 

DELEGASJON TIL VALGTE LEIAR AV BISPEDØMERÅDET  

Reglementet er vedtatt av Møre bispedømeråd i møte 23/1-20 og trer i kraft frå same dato. 

Delegasjonsreglementet er fastsatt i henhold til Regler for formene for bispedømmerådets virksomhet 

§ 10, pkt. 2., jfr. § 23, siste ledd i Kyrkjelova.  

Bispedømerådet sin mynde og ansvarsområde følgjer mellom anna av Kyrkjelova, Gravferdslova, 

retningsliner, reglementer og forskrifter fastsett av Kyrkjemøtet, herunder tenesteordningar for 

kyrkjelege stillingar og tildelingsbrev frå Kyrkjerådet.    

Bispedømmerådet sin heimel og adgang til delegasjon på dei enkelte områda går fram av dei enkelte 

punkta i delegasjonsreglementet. 

Oppgåvene til bispedømerådet sin leiar går fram av “Reglane for formene for bispedømerådet sin 

verksemd” og av dette delegasjonsreglementet. 

 

1) Bispedømerådet sin leiar representerer bispedømerådet ved ulike høve der det er naturleg, til 

dømes ved markering av kyrkjejubileum, merkedagar, sjukdom eller dødsfall. 

 

2) Bispedømerådet sin leiar representerer bispedømerådet der det er naturleg ved stiftssamlingar 

for dei tilsette 

 

3) Leiaren uttalar seg på rådet sine vegner i høve til media i dei saker som ikkje naturleg ligg til 

administrasjonen ved stiftsdirektør 

 

4) Bispedømerådet sin leiar er arbeidsgjevar sin representant overfor stifsdirektøren som 

arbeidstakar og har årlege medarbeidarsamtalar  

 

5) Bispedømerådet sin leiar er arbeidsgjevar sin representant overfor stiftsdirektøren i avgjer om 

innkjøp, reiser, kostnadar ved kompetanseutvikling, ferie og permisjonar og andre 

arbeidsvilkår som gjelder stiftsdirektøren sjølv når slike situasjonar ikkje er dekka av anna 

regelverk  

 

6) Bispedømerådet sin leiar er arbeidsgjevar sin representant overfor stiftsdirektøren ved 

eventuell varsling om brot på tenesteplikter 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug 300 19/04776-2    

 
 

 
 
 

Rekruttering til kyrkjelege stillingar i Møre bispedøme 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Dette er ei utsett sak frå møtet 9/12-19. 
 
Møre bispedømeråd gjorde i møte 27/9 vedtak slik vedtak: 

Møre bispedømeråd tek orienteringa til vitande og ber stiftsdirektøren legge fram 

forslag til rekrutteringsplan i samband med budsjett 2020. 
 
Sak om rekruttering har vore handsama i prostemøtet, Kyrkjeleg arbeidsgiverforum (KAF), i 
regionalt kontaktmøte og i Regionalt Arbeidsmiljøutval.  
 
«Rekruttering» er og eit av dei tre satsingsområda i Møre bispedøme 
 
På grunnlag av det som har komt fram, blir det no lagt opp til slik handsaming av saka: 

1: Ei kortsiktig plan med verknad for årsplan/budsjett 2020. 
2. Nedsetting av prosjektgruppe med mandat og grunnlag for utvikling av ei langsiktig 
plan med verknad åra framover  

 
Av kortsiktige tiltak og som ligg inne i årsplan og budsjett er: 

1. Oppfølging av tiltak som blir lagt til rette for i det nasjonale rekrutteringsprosjektet 
2. Film – plattform Kirkens unge vises på offentlige steder, kinoer mm i fylket og i andre 

relevante sammenhenger. 
3. Høve til å tilby ungdomsskuleelever arbeidsveke i kyrkjelyd blir greid ut og forankra 

før skuleåret 2020/2021 
4. Deltaking på utdanningsmessene i fylket 
5. Sommervikarer, VTP-studenter/VTVT-studenter og studentar frå Møre bispedøme 

blir invitert til å «gjere vikarteneste» i helg utenom sommerferien slik at de får møte 
aktive, levende kyrkjelydar. 

6. Framleis ferievikariat for ungdom i studier 
7. Samhandling med kommunale og regionale rekrutteringskampanjer til ulike 

fagstillingar. 
8. Utdanningsstipend til dem som vil kvalifisere seg til vigsling mens de er i relevant 

stilling (diakoniarbeider til diakon osv.) 
9. Tilsetting av prestar under utdanning 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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10. Satsing på desentralisert kompetanse for trusopplærarar 

 
 

 
Forslag til vedtak 

1. Møre bispedømeråd vedtar kortsiktige tiltak i samband med rekruttering 
2. Møre bispedømeråd ber om at ei langsiktig rekrutteringsplan blir utvikla og lagt fram 

for bispedømerådet 
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Sakshandsamar Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Arvid Helle 420 20/00152-1    

 
 

 
 
 

Oppnemning til representantskap - Kirkens SOS 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedtekter Kirkens SOS 
Årsmelding Kirkens SOS_2018 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkens SOS er ein landsomfattande medlemsorganisasjon som har utvikla sams vedtekter 
for drifta ved dei ulike sentra rundt  om i landet. Møre bispedømeråd er å forstå som medlem 
i Kirkens SOS og alle medlemer er knytt til dei lokale sentra (vedtektene §3). Kirkens SOS 
Møre er Møre bispedøme sitt lokale SOS-senter. 
 
Det lokale senter har årsmøtet som sitt øvste organ (vedtektene §13) og årsmøtet er å forstå 
som Representantskap. Årsmøtet for 2020 er lagt til 19. mars. Årsmøtet sine oppgåver er  å 
drøfte verksemda basert på årsmelding og rekneskap, velje representantar til senterstyret og 
evt. leiar for senterstyret. Vidare skal årsmøtet velje valkomité, presentere innspel til 
nasjonal strategi og drøfte innspel til lokale handlingsplanar. 
 
Kvar medlem kan la seg representere på senteret sitt årsmøte med eit representant 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Møre bispedømeråd oppnemner  …………………. som representant til Kirkens SOS sitt 
årsmøte/representantskapsmøte. ……………… blir oppnemnd som vararepresentant. 
Oppnemninga gjeld for bispedømerådet sin valperiode. 
 
Medlem:  
Varamedlem: 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

8/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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                     Vedtekter for Kirkens SOS                   S                   

 

Vedtatt på Landsmøte 26.-28. april 2019 i Bergen. 

 

§1  Formål 

1. Kirkens SOS er en nasjonal og medlemsstyrt landsforening av medlemmer som er 

kvalifisert i tråd med §2.1. Landsforeningen tilbyr en nasjonal krisetjeneste som skal 

forebygge selvmord og alltid være tilgjengelig for mennesker i følelsesmessig og 

eksistensiell krise. Det offisielle navnet er Kirkens SOS. 

 

2. Kirkens SOS skal drive sin virksomhet forankret i kirkens diakonale oppdrag og i tråd med 

Den norske kirkes tro og bekjennelse.  

 

3. Kirkens SOS er basert på frivillig innsats fra medarbeidere som er valgt ut etter vedtatte 

kriterier nedfelt i Kirkens SOS sin virksomhetsstandard og som mottar undervisning og 

veiledning i tjenesten. 

 

§2  Medlemskap 

1. Kirkelige organer, kirkelige diakonale organisasjoner, menigheter, stiftelser av Kirkens 

Bymisjon, andre kirkesamfunn og frittstående lokalforeninger tilsluttet Kirkens SOS (jf. 

§22), kan være medlem av Kirkens SOS. 

 

2. Medlemmer i de lokale SOS-sentrene før omdanningen av Kirkens SOS til Landsforening 

1.1.2019, videreføres som medlemmer i landsforeningen Kirkens SOS, men tilknyttet det 

lokale senteret. Disse kalles inn til det lokale årsmøtet i tråd med §13. Lokale sentre kan 

omtales som avdelinger i aktuelle offentlige registre. 

 

3. Medlemmene hefter ikke for foreningens forpliktelser. 

 

§3  Kirkens SOS sine organer 

1. Kirkens SOS består av foreningens medlemmer. Medlemmene skal være knyttet til de 

lokale sentrene. Medlemmene utøver sin medbestemmelse gjennom årsmøtet for sitt 

lokale SOS-senter. 

 

2. Kirkens SOS sine nasjonale organer er Landsmøtet og Landsstyret. Generalsekretæren 

leder landssekretariatet og Lederforum. Landssekretariatet er støttestab knyttet til 

generalsekretær og dens funksjoner. Lederforum er samlingen av alle ledere for de lokale 

sentrene jf. §12.4. 

 

3. De lokale sentrene i Kirkens SOS skal tilfredsstille kravene i virksomhetsstandarden, og 

har fått tillatelse til drift av Landsmøtet. Kun slike sentre har rett til å bruke navnet 
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Kirkens SOS, bruke foreningens felles systemer, metodikk og telefonnummer og har rett 

på å få tildelt andel av statstilskuddet til landsforeningen. 

 

4. Ved avvik fra virksomhetsstandarden kan Landsstyret gi et lokalt senter dispensasjon for 

videre drift, dersom det er tungtveiende grunner for det. Likeledes kan Landsstyret 

suspendere et lokalt senter inntil avviket er rettet opp eller til Landsmøtet har fattet 

endelig vedtak om videre drift, jf. §21.1. 

 

5. De lokale sentrenes organer er årsmøtet og senterstyret. Lokal leder utøver daglig 

ledelse ved hvert senter og rapporterer til generalsekretær. 

 

 

§4  Organisering og utførelse av krisetjenesten 

1. Kirkens SOS sin virksomhet skal være basert på frivillighet. 

 

2. Krisetjenesten skal utføres av Kirkens SOS sine lokale sentre. 

 

3. Krisetjenesten skal være tilgjengelig for alle uavhengig av kjønn, livssyn, etnisitet eller 

seksuell orientering. 

 

4. Alle Kirkens SOS sentre skal jobbe i tråd med virksomhetsstandarden. 

Virksomhetsstandarden skal beskrive felles normer og verdier, faglig forankring, praksis 

for rekruttering, opplæring og veiledning. 

 

5. Kirkens SOS registreres med juridisk organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. De lokale 

sentrene registreres som virksomheter under Kirkens SOS. Kirkens SOS og de lokale 

sentrene registreres også i andre offentlige register som er påkrevd eller hensiktsmessige 

for formålet. 

 

§5  Anvendelse og fordeling av midler 

1. Landsmøtet fordeler det årlige statstilskuddet etter forslag fra Landsstyret til de lokale 

SOS-sentrene etter en vedtatt fordelingsnøkkel. 

 

2. Følgende midler disponeres av det lokale senteret: 

• den tildelte andelen av statstilskuddet 

• midler som i fusjonsplanen for sammenslåingen er bestemt at skal forvaltes av det 

lokale senteret 

• midler, utenom statstilskudd, som er ytt til et navngitt lokalt senter. 

 

3. Midler som omtalt i § 5.1 og §5.2 disponeres og anvendes av det lokale senteret i 

samsvar med Kirkens SOS sitt formål og den til enhver tid gjeldende virksomhetsstandard 

og i henhold til vedtatt budsjett. 
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§6  Landsmøtets mandat og oppgave 

1. Landsmøtet er øverste myndighet for Kirkens SOS. 

 

2. Det ordinære Landsmøtet skal: 

• vedta strategi for hver planperiode 

• gjennomgå og kommentere virksomheten på bakgrunn av Landsstyrets årsmelding 

• gjennomgå og kommentere årsregnskap og styrets årsberetning 

• godkjenne fordelingsnøkkelen for kommende år 

• velge medlemmer, leder og varamedlemmer til Landsstyret 

• velge valgkomite 

• velge revisor 

• gi tillatelse til drift og vedta nedleggelse av lokalt senter jf. §21.1 

• behandle andre saker som er fremmet til Landsmøtet 

 

§7  Avholdelse av Landsmøtet 

1. Ordinært Landsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. 

 

2. Ordinært Landsmøte kalles sammen av Landsstyret med minst 6 ukers varsel. Tid og sted 

fastsettes av Landsstyret. 

 

3. Landsstyret og senterstyrene kan fremme saker for Landsmøtet. 

 

4. Saker og forslag til vedtak skal være innsendt minst fire uker før Landsmøtet. Saker og 

forslag til vedtak som er innsendt senere, kan behandles av Landsmøtet dersom 

Landsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall. Saksliste og saksdokumenter skal sendes 

senest to uker før Landsmøtet til de som har rett til å møte på Landsmøtet. 

 

5. Landsmøtet åpnes av Landsstyrets leder som leder konstitueringen av møtet hvor 

følgende velges: 

• Møteleder 

• Referenter 

• To personer til å underskrive protokollen 

• Tellekorps 

 

6. Ekstraordinært Landsmøte holdes når Landsstyret vedtar det eller når minst 1/3 av 

senterstyrene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av Landsstyret. Møtet innkalles 

med minst 14 dagers varsel. Senterstyrene skal da straks sammenkalle til møte for valg 

av delegater og behandling av de saker som er ført opp på sakslisten for det 

ekstraordinære Landsmøtet. Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle den eller de 

saker som er angitt i innkallingen til møtet. 

 

7. Med mindre noe annet følger av vedtektene fatter Landsmøtet beslutninger med 

alminnelig flertall. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de 

stemmeberettigede delegatene er tilstede. 
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8. Protokoll fra Landsmøtet skal være underskrevet av to personer og være tilgjengelig 

senest én måned etter Landsmøtet. 

 

§8  Landsmøtets sammensetning 

1. Landsmøtet består av følgende stemmeberettigede representanter: 

• 2 representanter fra hvert lokale senter hvorav: 

• én representant valgt av og blant de frivillige i aktiv SOS-tjeneste og som 

sitter i senterstyret 

• én representant valgt av og blant medlemmer i senterstyret 

• ansattes representant i Landsstyret 

• én representant oppnevnt av Kirkerådet 

• én representant fra Fellesrådet for Kirkens Bymisjon i Norge 

 

2. Hver representant har 1 stemme. Representant for ett lokalt senter kan få fullmakt til å 

stemme for den andre representanten. Fullmakten må være godkjent av det lokale 

styret. 

 

3. Landsstyrets leder møter med tale og forslagsrett. 

 

4. Landsstyrets medlemmer, generalsekretær og lederne ved de lokale sentrene møter med 

talerett. 

 

§9  Landsstyrets mandat og oppgave 

1. Forvaltningen av Kirkens SOS hører under Landsstyret. Det omfatter landsforeningen og 

alle de lokale sentrene i landsforeningen. 

 

2. Landsstyret skal sørge for en forsvarlig organisering og god drift av landsforeningen og 

har ansvaret for at senternes virksomhet er i tråd med Kirkens SOS sin visjon og verdier, 

vedtatte mål, strategi og virksomhetsstandard. Ved avvik fra virksomhetsstandarden, skal 

Landsstyret avklare videre drift jf. §3.4. 

 

3. Landsstyret skal sikre nasjonal finansiering og fremme Kirkens SOS og dens virksomhet 

nasjonalt. 

 

4. Landsstyret har ansvar for å: 

• vedta budsjett for Kirkens SOS, herunder budsjettene for de lokale sentrene basert 

på forslag fra senterstyret 

• utarbeide årsmelding og vedta årsberetning og årsregnskap for Kirkens SOS 

• godkjenne virksomhetsstandard for utføring av krisetjenesten og retningslinjer for 

virksomheten basert på forslag fra Lederforum 

• ansette, og fastsette instruks for, generalsekretær 

• utarbeide strategi- og handlingsplaner med utgangspunkt i strategiske fokusområder 

og mål vedtatt av Landsmøtet for planperioden 

• forberede og innkalle til Landsmøtet 
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• for øvrig treffe avgjørelser i spørsmål som berører Kirkens SOS sin virksomhet, så 

fremt ikke avgjørelsen ifølge vedtektene er forbeholdt andre organer i Kirkens SOS. 

 

§10  Landsstyrets sammensetning 

1. Landsstyret består av syv – 7 – medlemmer og de velges slik: 

• fem – 5 – medlemmer velges av Landsmøtet i ordinært valg. Blant disse fem velger 

Landsmøtet leder for Landsstyret ved særskilt valg 

• to – 2 – medlemmer velges i særskilt valg: 

• en -1- frivillig medarbeider med personlig varamedlem i særskilt valg, begge i 

aktiv SOS-tjeneste 

• en -1- representant for de ansatte med personlig varamedlem, valgt av og 

blant de ansatte. Valget organiseres av generalsekretæren i forkant av 

Landsmøtet 

• to – 2 – varamedlemmer velges i ordinært valg. 

 

2. Faste medlemmer har to års funksjonstid. Varamedlemmer har ett års funksjonstid. 

 

3. Styrets medlemmer inkludert varamedlemmer kan være medlem av Landsstyret i 

maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder. 

 

§11  Avholdelse av Landsstyremøte 

1. Landsstyret samles etter innkalling fra dets leder. 

 

2. Vedtak fattes der ikke annet er fastsatt i vedtektene, ved alminnelig flertall. Landsstyret 

er vedtaksføre når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 

 

3. Ved avstemming i Landsstyret har møteleder dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

4. Det skal føres protokoll fra Landsstyremøter. 

 

5. Generalsekretær møter i Landsstyret med tale- og forslagsrett. 

 

§12     Generalsekretær 

1. Generalsekretær har ansvar for den daglige virksomheten i tråd med stillingsbeskrivelsen 

fastsatt av Landsstyret, Kirkens SOS sine vedtekter, vedtatt strategi, 

virksomhetsstandarden og vedtak i Landsstyret og Landsmøtet. 

 

2. Generalsekretær har det øverste arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i landsforeningen 

(jf. §3.2) og godkjenner ansettelsesvilkårene. 

 

3. Generalsekretær fastsetter stillingsbeskrivelsen og ansetter ledere for de lokale sentrene 

i samråd med senterstyrene. 
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4. Generalsekretær leder Landssekretariatet og lederne for de lokale sentrene i Kirkens 

SOS. Landssekretariatet skal fremme SOS-oppdraget i tråd med vedtekter og 

virksomhetsstandarden og ved helhetlige og felles støttefunksjoner for å styrke de lokale 

sentrene og gjøre tjenesten synlig og aktuell. 

 

§13  Sentrenes årsmøte - mandat og oppgave 

1. Årsmøtet er senterets øverste lokale organ. 

 

2. Det ordinære årsmøtets oppgave er: 

 

• å drøfte virksomheten basert på senterets årsberetning og årsregnskap 

• velge representanter til senterstyret 

• dersom senterets årsmøte ser det som hensiktsmessig; å velge leder for senterstyret 

ved eget valg 

• dersom senterets årsmøte ser det som hensiktsmessig, å velge medlemmer til 

valgkomite 

• å komme med innspill til nasjonal strategi til Landsmøtet for hver planperiode 

• å drøfte og komme med innspill til lokale handlingsplaner 

 

§14  Avholdelse av sentrenes årsmøte 

1. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. 

 

2. Ordinært årsmøte kalles sammen av senterstyret med minst 6 ukers varsel. Tid og sted 

fastsettes av senterstyret. 

 

3. Det lokale senterets medlemmer og Landsstyret har møte-, forslags- og stemmerett for 

årsmøtet. 

 

4. Generalsekretær, senterstyrets medlemmer og leder ved det lokale sentret har møte- og 

talerett. 

 

5. Saksliste skal senest fire uker før årsmøtet sendes til de som har rett til å møte på 

årsmøtet. Saksdokumenter sendes ut minst to uker før årsmøtet. 

 

6. Årsmøtet åpnes av senterstyrets leder som leder konstitueringen av møtet hvor følgende 

velges: 

• Møteleder 

• Referenter 

• To personer til å underskrive protokollen 

 

7. Ekstraordinært årsmøte avholdes når senterstyret vedtar det eller når minst 1/3 av 

medlemmene i det lokale senteret skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av 

senterstyret. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. 
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8. Ekstraordinært årsmøte kan bare drøfte eller behandle den eller de saker som er angitt i 

innkallingen til møtet. 

 

9. Protokoll fra årsmøtet skal være underskrevet av to personer og være tilgjengelig senest 

én måned etter årsmøtet. 

 

10. Årsmøtet fatter beslutninger med alminnelig flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 

møtet er lovlig innkalt og satt. 

 

§15  Senterstyrets mandat og oppgave 

1. Senterstyret skal være med å styrke det lokale senterets aktivitet innenfor vedtektene, 

virksomhetsstandarden og organisasjonens strategi, vedtak og budsjett. 

 

2. Senterstyret skal bidra til å sikre finansieringen av det lokale senteret i henhold til vedtatt 

strategi og virksomhetsstandarden. 

 

3. Senterstyret skal se til at det lokale senterets midler brukes i samsvar med §5.2. 

 

4. Senterstyret skal fremme og styrke lokal forankring og bidra til rekruttering av frivillige. 

 

5. Senterstyret skal blant sine medlemmer velge det lokale senterets representanter til 

Landsmøtet i tråd med føringene i §8. 

 

6. Senterstyret skal drøfte og komme med innspill til forslag til nasjonal strategi som 

Landsmøtet vedtar for hver planperiode. 

 

7. Senterstyret skal vedta lokale handlingsplaner ut fra vedtatt strategi. 

 

8. Senterstyret fremmer dessuten: 

• forslag til budsjett for senterets virksomhet 

• forslag til regnskap i samarbeid med landssekretariatet 

• senterets årsberetning 

• råd og innspill til generalsekretær ved ansettelse av leder for senteret 

 

§16  Avholdelse av møte for senterstyret 

1. Senterstyret samles etter innkalling fra dets leder. 

 

2. Vedtak fattes der ikke annet er fastsatt i vedtektene, ved alminnelig flertall og når minst 

halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 

 

3. Ved avstemming i senterstyret har møtelederen dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

4. Det skal føres protokoll fra møtene i senterstyret. 

 

5. Generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett. 
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§17  Senterstyrets sammensetning 

1. De som etter §2 har medlemskap i det lokale senteret, velger i ordinært årsmøte 

styremedlemmene og varamedlemmene til senterstyret. 

 

2. Senterstyrene skal bestå av minimum 4 medlemmer hvorav minst én er en frivillig i aktiv 

SOS-tjeneste, valgt av og blant de frivillige ved senteret. Det skal videre velges tre 

varamedlemmer der én er personlig vara for den frivillige representant. Senterstyret 

velger selv sin leder dersom denne ikke er valgt ved eget valg på Årsmøtet (jf. §13.2). 

 

3. Faste medlemmer har to års funksjonstid. Varamedlemmer har ett års funksjonstid. 

 

4. Styrets medlemmer, inkludert varamedlemmer, kan være medlem av Senterstyret i 

maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder. 

 

 

§18  Leder for lokale sentre 

1. Leder for hvert lokalt senter samhandler med generalsekretær/Landssekretariat og 

Lederforum for å realisere Kirkens SOS sitt oppdrag i tråd med stillingsbeskrivelsen 

fastsatt av generalsekretær.  

 

2. Leder for det lokale senteret har ansvar for å realisere oppdraget lokalt, i samhandling 

med senterstyret, frivillige og ansatte ved senteret. 

 

3. Leder har delegert arbeidsgiveransvar og resultatansvar.  

 

4. Leder er saksforbereder for senterstyret. 

 

§19  Signatur og fullmakt 

1. Landsstyrets leder, sammen med generalsekretær, har signaturrett for Kirkens SOS. 

 

2. Generalsekretær forplikter Kirkens SOS ved sin underskrift i enhver sak som omfattes av 

den daglige ledelse. 

 

3. Generalsekretær kan skriftlig tildele fullmakt til andre ansatte ved tjenstlig behov. 

 

§20  Vedtektsendring 

1. Landsstyret, generalsekretær og senterstyrene kan fremme forslag om vedtektsendring 

for Kirkens SOS. 

 

2. Forslag til endring av vedtektene må forelegges Landsstyret senest 3 måneder før 

Landsmøtet. Forslag framsatt etter denne fristen, kan ikke realitetsbehandles. 
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3. Endring av vedtektene for Kirkens SOS skjer med 2/3 flertall i Landsmøtet. 

 

§21  Oppløsning 

1. Avvikling eller nedleggelse av et lokalt senter avgjøres med alminnelig flertall i 

Landsmøtet. 

 

2. Sammenslåing av lokale sentre avgjøres i årsmøtet til de aktuelle lokale sentrene og 

deretter med vanlig flertall i Landsmøtet. 

 

3. Ved avvikling av et lokalt senter vedtar Landsmøtet anvendelsen av det lokale senterets 

udisponerte midler etter forslag fra Landsstyret. 

 

4. Forslag om oppløsning av Kirkens SOS, må behandles av 2 påfølgende ordinære 

Landsmøter. 

 

5. Ved oppløsning av Kirkens SOS, skal disponible midler overføres til Kirkerådet og brukes i 

tråd med formålet for Kirkens SOS. 

 

 

§22  Ordning for sentre eid av Kirkens Bymisjons stiftelser 

1. Lokale sentre som er eid av Kirkens Bymisjon, skal drive virksomheten i tråd med denne  

§ 22. De skal, før fristen for innlemmelse i den nasjonale organiseringen 1.1.2021, være 

assosiert del av den nasjonale organiseringen nevnt i §3.2, §3.4, §8 og §9. De skal 

forplikte seg til å følge og tilfredsstille kravene i virksomhetsstandarden. 

 

2. De bymisjonseide sentrene, har samme rettigheter før innlemmelse 1.1.2021, som lokale 

sentre som er medlem i landsforeningen Kirkens SOS. Herunder ligger rett til å bruke 

navnet Kirkens SOS, bruke foreningens felles tekniske løsninger for drift av 

krisetjenesten, metodikk, telefonnummer og rett til andel av statstilskuddet til Kirkens 

SOS. 

 

3. Følgende bestemmelser skal gjelde for de bymisjonseide sentrene: 

• Budsjettene for sentrene sendes Landsstyret for uttalelse. 

• Den lokale bymisjons-stiftelsen utøver arbeidsgiveransvar for egne ansatte. 

• Ansettelser av ledere for sentrene og fastsettelse av stillingsbeskrivelse skal skje i 

samråd med generalsekretæren. 

• Generalsekretær/daglig leder i de respektive Bymisjonene skal ha samme myndighet 

og oppgaver som årsmøte for de lokale bymisjonssentrene jf. §13 (2). Stiftelsesstyret, 

eller den/de som blir utpekt fra stiftelsesstyret i den enkelte Kirkens Bymisjon, har 

samme myndighet og oppgaver som Senterstyret for de lokale senterne jf. §15. 

• Bymisjonseide sentre har rett som lokallag å møte med representanter på 

Landsmøtet i Kirkens SOS jf. §8. 

• Landsstyret for Kirkens SOS kan tilsvarende som for tilsluttede lokalsentre, gjøre  

§3.5 gjeldende ved avvik fra virksomhetsstandarden. 

• For øvrig gjelder bestemmelsene i disse vedtektene så langt de passer. 
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Foto: Torstein Ihle

"Fantastisk.  
Som å snakke med en god venn 
som man ikke kjenner <3"
- TILBAKEMELDING FRA INNSKRIVER TIL KIRKENS SOS



11/20 Oppnemning til representantskap - Kirkens SOS - 20/00152-1 Oppnemning til representantskap - Kirkens SOS : Årsmelding Kirkens SOS_2018

3

Mannen som ringer har opplevd både utfordringer og mestring i livet.  
Som folk flest tenker jeg, men skal erfare at han er alt annet enn gjennomsnittlig.  
Han gir ingen detaljer om opp- eller nedturene. Det har han gjort i tidligere  
samtaler med Kirkens SOS. Nå nevner han bare den dramatiske ulykken for ikke 
så lenge siden. Den som reduserte han fysiske muligheter, men ikke hans mentale 
kapasitet. Og slett ikke pågangsmotet. Han er en spennende, filosofisk, mangfoldig  
og utfordrende samtalepartner. Pausene gir mening. Tid og anledning til refleksjon.

Ingen av oss er redde for tausheten i natten.  

Han snakker om forskjellen på tilværelse og liv. Han velger det siste,  
selv om det koster. Han mener å ha mot og krefter til kampen. Ny lang pause.  
Etter nye minutter med liten slitasje på telefonlinjen foreslår jeg å runde av.  
“Kan vi ikke bare ta en ny pause? Det er så godt å være stille sammen med noen” 
Ny taushet. Bare litt pust så vi vet at forbindelsen er intakt.  
“Det eneste man trenger i livet” sier mannen, “er et fortrolig medmenneske”.  
“Og det har ikke du ? “ spør jeg. “Jo, akkurat nå har jeg det”.

LIVET ER SKJØRT FOR OSS ALLE
Dette anonymiserte innblikket i vår samtaletjeneste beskriver at 
livet kan være skjørt for oss alle. En erkjennelse som gir oss i 
Kirkens SOS en ydmykhet overfor livet og hverandre. Det som 
rammer andre kan også ramme meg, at det slett ikke er så stor 
forskjell på deg og meg. Dette er selv grunntanken i Kirkens 
SOS sin tjeneste, en tjeneste som utføres av frivillige ildsjeler. 
Det handler om at jeg som svarer på telefonen ikke er ekspert, 
men et helt ordinært medmenneske. Det handler om at jeg har 
en bevissthet om at livet er skjørt, og at i dag kan jeg være 
til hjelp for en annen. Men, kanskje i morgen, ja da er det jeg 
som trenger å støtte meg til et tålmodig medmenneske fordi jeg 
kjenner på ensomhet og maktesløshet.

Lyset du treng finst

Hilde Lillestøl, Daglig leder 

 for Kirkens SOS Møre og Romsdal

«LYSET DU TRENG FINST»
Kirkens SOS engasjerer omkring 1000 frivillige medarbeidere. 
Uten alle våre frivillige ville det vært umulig å tilby en døgnåpen 
krisetjeneste på telefon og internett. De frivillige er hjertet i 
Kirkens SOS. Sammen bidrar de til en tilstedeværelse som 
motvirker ensomhet, og som noen ganger redder liv.   At «lyset 
du treng finst» slik dikteren Helge Torvund skriver, er selve 
utgangspunktet for Kirkens SOS sin eksistens. Det er godt å 
vite at det alltid sitter frivillige medarbeidere som er godt utrustet 
som samtalepartnere på vakt hos oss, dag og natt, klare til å 
ta imot neste samtale med deg, eller andre som trenger noen 
å snakke med. Dette gjelder mange mennesker i Norge, i vårt 
fylke, i vår by, i vår gate, ja det gjelder deg og meg. 
Kirkens SOS er her for alle. Alltid.
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Sammen 
Året 2018 ble et annerledes år for Kirkens SOS i Norge med 
viktige beslutninger om fremtidige organisering, omlegginger og 
en sos-tjeneste som stadig krever oss i innsatsen for alltid å 
være tilgjengelig.

Som felleskap sto vi også sammen om beslutningen om en ny 
fremtidig organisering. I organisasjonen vil mange omtale ved-
taket på Landsmøtet i mars, som en gledens dag. Da gjorde 
organisasjonen et enstemmig vedtak om å bli en linjestyrt land-
sorganisasjon. Fra 1.1.2019 ble 9 av de 11 sentrene innlem-
met i den nye landsforeningen. De to andre sentrene (Oslo og 
Trøndelag), fases inn i løpet av de to neste årene. 

Vi tror Kirkens SOS med dette ruster seg for fremtiden med 
en god helhetlig ledelse og mange fornuftige fellesløsninger. 
Samtidig skal det lokale engasjementet bli ivaretatt gjennom 
betryggende avtaler og et sterkt foreningsdemokrati. Men først 
og fremst tror vi at omdanningen skal gi mer og bedre sos-tje-
neste etter hvert som den nye modellen setter seg. Det er grunn 
til å takke alle styrer, ansatte og frivillige for godt samarbeid 
de årene saken har stått på dagsorden. Samarbeidet har vært 
både inspirerende og krevende. Takk for engasjement med 
konstruktive innspill i arbeidet med å tilpasse den nye løsningen 
slik at alle til slutt skulle kunne slutte seg til ønsket om en ny 
organisasjonsmodell.

En annen hendelse i 2018 som gjør at vi kan se tilbake 
på året som et annerledes år, er at de to største sentrene 
våre og Landssekretariatet flyttet inn i nye lokaler. Oslo og 
Landssekretariatet flyttet sammen i felles lokaler på Lovisenberg, 
og Kirkens SOS Bjørgvin flyttet litt nærmere Bergen sentrum og 
inn i mer moderne lokaler. I sum blir penger spart og vi får mer 
funksjonelle lokaler. Det sier vi ja takk til og tror det styrker oss. 

Men det viser også at vi eier evne til å tenke nytt og se etter 
muligheter. Det er en god egenskap for en organisasjon.

Vi arbeider hele tiden med å sikre mer og bedre sos-tjeneste 
både på telefon og internett. Året 2018 ble ett år med noe lavere 
antall besvarte henvendelser enn året før. Det er likevel grunn 
til å være stolt av en imponerende innsats. Tallene er fortsatt 
høye. I 2018 besvarte de ca 1000 frivillige medarbeiderne våre 
nær 175.000 av alle de langt over 200.000 henvendelsene vi 
fikk. Takk nok en gang til våre trofaste og engasjerte frivillige 
som låner sitt øre og gir av sin tid ved å dele sine varme hjerter 
med dem som trenger oss. Sammen gjør de frivillige en livsvik-
tig forskjell for veldig mange.

Takk for et annerledes år 2018 – sammen ser vi frem mot nye 
utfordringer og muligheter i det som vokser frem i 2019.

Leif Jarle Theis

Leif Jarle Theis, Generalsekretær  

Kirkens SOS Norge
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HVA VI GJØR
•   Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på 

telefon og internett. 
•   Tilgjengelig på telefon, SOS-meldinger og SOS-chat. SOS-

meldinger besvares innen 24 timer.
•   Særskilt fokus på å avdekke og vurdere selvmordsfare. 
•   Tjenesten er basert på samtalemetodikk utviklet av Kirkens 

SOS og internasjonal forskning
•   Den som kontakter Kirkens SOS kan være anonym og treffer 

et medmenneske å snakke med. 
•   Tjenesten i vårt fylke utføres fra egne vaktavdelinger i Molde, 

Ålesund og Myrvåg
•   Henvendelsene besvares av frivillige medarbeidere som er 

godt utrustet som samtalepartnere gjennom opplæring og 
veiledning. 

KIRKENS SOS I NORGE :
•   174903  besvarte henvendelser i 2018  
•   Økt andel besvarte henvendelser via de skriftlige  

tjenestener SOS-melding og SOS-chat

Kirkens SOS Møre og Romsdal ble etablert i 1979 og er tilslut-
tet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. I snart 40 år har 
Kirkens SOS Møre og Romsdal vært en del av en landsdek-
kende og døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett som 
sørger for at noen er tilstede når du trenger noen å snakke med 
– uansett når du trenger det.  Kirkens SOS sitt oppdrag er å 
være tilgjengelig for den som er i krise med et særlig formål om 
å forebygge selvmord. 

I Møre og Romsdal har vi vaktrom i Ålesund og Molde, og 
fra høsten 2018 ble det også opprettet en egen vaktavdeling 
for SOS-chat i Myrvåg på søre Sunnmøre. Det er 95 frivillige 
medarbeidere som er tilknyttet tjenesten i Møre og Romsdal. 

Årsmelding 2018
Kirkens SOS Møre og Romsdal
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10 ÅR PÅ VAKT I MOLDE
Kirkens SOS markerte 10 års jubileum for vaktrommet i Molde 
med jubileumsfeiring den 2. november 2018. Vaktavdelingen 
i Molde startet som et prøveprosjekt med Borgny Døving 
Stensvold, Toril Hovdenak, Terje Jonsson og Magne Kjell Bjørge 
i styringsgruppa. 10 år senere kobles telefonene stadig opp til 
nye samtaler, døgnet rundt, hele året.  I løpet av de 10 årene 
med egen vaktavdeling i Molde har man besvart over 50 000 
telefonsamtaler, og nærmere 100 personer har deltatt som frivil-
lige medarbeidere.  Kirkens SOS i Molde har vært, og er med på 
å redde liv og å gi livsmot til å møte vanskelige dager og netter. 
Jubileet ble markert med et åpent fagseminar i samarbeid med 
SMISO og fest for frivillige ved Røbekk Kirkesenter. 

MANGE TAR KONTAKT 
Kirkens SOS i Møre og Romsdal besvarte 14410 henvendelser 
i 2018. Av disse var 13290 på telefon og 1120 på SOS-chat.  
Dette er en 40 % oppgang i antall besvarte henvendelser på 
SOS-chat, og 6% på telefon ved vårt senter sammenlignet med 
2017. Likevel ble den samlede svarprosenten for Kirkens SOS 
sin krisetelefon bare 58 %  i 2018 (2017 : 63%). Det vil si at 1/3 
av de som tar kontakt ikke får svar på første forsøk. Dette viser 
et fortsatt behov for  målrettet arbeid med å rekruttere og ivareta 
enda flere frivillige medarbeidere til Kirkens SOS. 

FRIVILLIG INNSATS
En viktig målsetning for 2018 har vært å stabilisere og øke antall 
frivillige medarbeidere ved Kirkens SOS Møre og Romsdal. Ved 
årsskiftet var det 95 (85) frivillige medarbeidere totalt i Ålesund 
og Molde. Det er svært oppmuntrende og gledelig at flere 
ønsker å være et medmenneske gjennom Kirkens SOS. I tillegg 
merker vi en større grad av mangfold med hensyn til alder og 
bakgrunn hos de som er nye frivillige. Det er ønskelig å ha med 
flere menn og studenter som medarbeidere.    

INNTAKSPROSEDYRE FOR FRIVILLIGE 
•   Søknad etter fastlagt søknadsskjema
•   Inntakssamtale
•   40 timers innføringskurs med innlagte «prøvevakter» og 

veiledning
•   Ett års bindingstid etter kurs
•   Frivillige i Kirkens SOS må levere politiattest og 

taushetserklæring
•   Ordinær vaktturnus er 2 vakter pr måned

GJENNOMFØRTE TILTAK:
•   3 Innføringskurs i Ålesund og Molde  med totalt  22 deltakere
•   Todagers kurset Førstehjelp ved selvmordsfare(VIVAT) for 

nye og etablerte medarbeidere
•   Etablering og oppstart av vaktavdeling for SOS- chat i Myrvåg 
•   Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging i 

samarbeid med LEVE ,Ålesund &Volsdalen menighet og 
Molde Domkirkes menighet.

•   God å snakke med kurs i Sykkylven, Giske og ved NTNU 
Ålesund 

•   Informasjonsforedrag for organisasjoner og lag, og stand ved 
skoler og høyskoler.

•   Kronikker og redaksjonell omtale i lokale medier. 
•   Arbeid med organisasjonsendring i landssammenslutningen 
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LANDSDEKKENDE KRISETJENESTE 
Gjennom et landsdekkende telefonnummer (22 40 00 40), har 
alle innbyggere i Møre og Romsdal tilgang til krisetjenesten 
24 timer i døgnet. De kan dessuten skrive til Kirkens SOS via 
SOS-chat og ved krisemeldinger på internett (www.kirkens-sos.
no). I 2018 leverte Kirkens SOS Møre og Romsdal 8% av sam-
menslutningens tjenester.

2018
156 593

11 895
19 245

2017
164 850

11 416
9 659

2016
166 443

9 374
6 342

BESVARTE HENVENDELSER

KRISETELEFON

SOS-CHAT

SOS-MELDINGER
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ORGANISASJON
Kirkens SOS i Norge driver sin virksomhet i overenstemmelse 
med en felles virksomhetsstandard og Den Norske Kirkes tro 
og bekjennelse.  Kirkens SOS  er  medlem av International 
Federation of  Telephonic  Emergency Services (IFOTES), 
og samarbeider med Samaritans som har nedslagsfelt på de 
britiske øyer og Irland.

KIRKENS SOS ER BLITT EN LANDSFORENING 
Fra 1. januar 2019 er Kirkens SOS en landsforening. Prosessen 
med å finne en organisasjonsform som best mulig sørger for at 
oppdraget som døgnåpen krisetjeneste over telefon og internett 
har gått over flere år.  Landsmøtet 2018 vedtok derfor å endre 
Kirkens SOS til en linjestyrt landsforening. Den nye organise-
ringen gjør Kirkens SOS bedre rustet i møte med fremtidens 
utfordringer ved at innsparinger på driftskostnader og profes-
jonalisering av arbeidsgiveransvaret, frigir både tid og driftsmid-
ler til administrasjon for det enkelte senter. 

Tjenesten vil drives på samme vis, og det lokale senter har 
samme ansvar for egen lokal økonomi og drift. Ved sam-
menslåing vil Kirkens SOS Møre og Romsdal sin egenkapital 
og midler som innsamles lokalt fortsatt forvaltes av det lokale 
senteret. 

LANDSSEKRETARIATET FOR KIRKENS SOS NORGE 
består av generalsekretær Leif Jarle Theis, fagrådgiver Lene 
Hopland Bergset, administrasjons- og økonomiansvarlig 
Håvard Slåtta, kommunikasjonsansvarlig Lisbeth Meidell, 
markedsansvarlig Christine Rokkedal og prosjektmedarbeider 
Christina Bütof.

Foto fra veldedighetsmiddag "På Livets Side"  

av Rune Sæther
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Hilde Lillestøl  

Daglig leder

Evy H. Nupen  

Konsulent v

Magne Kjell Bjørge  

Seniorrådgiver  

i 30% funksjon

Unni Lise Gjerde  

Deltidsengasjement 

veiledning

Steinar Hansi Giske 

Styreleder

Greta Sandanger Goksøyr 

Frivilliges representant

Randi Walderhaug Frisvoll 

Styremedlem

Anne Mette Nerbøberg  

Styremedlem

Robert Wolff 

Styremedlem

Sigurd Moltubak 

Personlig vara frivilliges 

representant

Jan Kåre Aurdal 

  1.varamedlem

Marie Brakstad  

2.varamedlem

Kristin Roald Bjørnøy 

Nestleder

Styret for Kirkens SOS Møre og Romsdal 2018

Ansatte ved Kirkens SOS Møre og Romsdal
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ØKONOMI
RESULTAT OG BALANSE.
Samlede inntekter for 2018 var på kr 2 469 051. Rundt 50 % 
av inntektene er støtte fra det offentlige. Årets resultat er kr 
216 008 i overskudd som legges til i senterets egenkapital.   
Driftstilskudd fra Helsedirektoratet ble i fjor på kr 1035 810.

STØTTE FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNEN.
Møre og Romsdal fylkeskommune har oss inne i budsjettsam-
menheng med fast årlig tilskudd, og yter et viktig bidrag til 
driften av tjenesten. For 2018 ble det bevilget kr 140 800 i drift-
stilskudd, samt kr 10 000 i prosjekttilskudd til sos-chat i Myrvåg.  

Kirkens SOS Møre og Romsdal fikk kr 268 900  (288 344) i 
kommunal støtte i 2018. Det er utfordrende å opprettholde 
nivået for kommunal støtte fra tidligere år, og vår målsetting 
om kr 3,00 pr innbygger i kommunal støtte er ikke nådd. For å 
opprettholde driften er det vesentlig at flere kommuner prioriter-
er denne beredskapen og har oss inne i sitt budsjett. Det gir oss 
forutsigbarhet og bedre mulighet for å planlegge vårt arbeid. 

Økonomisk støtte til vår døgnåpne krisetjeneste på telefon 
og internett er en investering for folkehelse og psykisk 
helse i kommunene.

MENIGHETER 
Menigheter i Den Norske Kirke i Møre bispedømme, Sunnmøre 
indremisjon og Sula Frikyrkje er medlem i Kirkens SOS Møre 
og Romsdal. Disse medlemmene yter økonomisk tilskudd som 
medlemsbidrag utregna etter folketall.   Dette understreker eier-
forhold og ansvaret som lokaldiakonien i Møre bispedømme tar 
for denne felles tjenesten.
Medlemsbidraget utgjorde kr 181 800 i 2018 (199 995). 

STØTTE FRA LAG/FORENINGER OG SPONSORER
Vi retter en stor takk til Stiftelsen UNI som har støttet vårt 
prosjektarbeid med etablering av vaktavdeling for SOS-chat i 
Myrvåg. Det er også et betydelige bidrag som blir gitt til organ-
isasjonen fra ulike lag og foreninger rundt om i fylket. Denne 
støtte en viktig for tjenesten. Det lokale næringslivet gir også 
ulik støtte til Kirkens SOS, som sponsing av arrangement, 
utstyr, kontorleie, annonsering. Uten denne lokale velviljen ville 
det vært vanskelig å opprettholde tjenesten.

INNTEKTSSTYRKENDE TILTAK:
Gjennom året har styret og ansatte arbeidet aktivt med å sikre 
nødvendig støtte både fra offentlige og private givere. I tillegg til 
oppfølging av kommuner og fylke innebærer dette kontakt med 
næringsliv, fond, stiftelser og privatpersoner. 

«PÅ LIVETS SIDE»  
– EN VELDEDIG FESTAFTEN TIL INNTEKT FOR 
KIRKENS SOS MØRE OG ROMSDAL
En fullsatt veldedig festaften - «På livets side» ble avholdt ved 
Klippfiskakademiet i Ålesund 8. februar 2018. Dette var første 
gang det ble holdt et slikt arrangement, og Kirkens SOS Møre 
og Romsdal berømmer alle de som har bidratt for å gjøre dette 
til en realitet.  Dette viser at det er mulig å gå nye veier for å 
finne støtte til vår tjeneste. Klippfiskakademiet har hatt en nøk-
kelrolle når de sammen med lokale råvaresponsorer har hatt en 
positiv velvilje til å bidra. I tillegg har enkeltpersoner sammen 
med Chaine de Rotisseur sitt nettverk vært viktige for å lykkes 
med å fylle alle stolene i lokalet. Denne dugnadsviljen passer 
godt inn i Kirkens SOS, som jo også er basert på frivillighet.
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Utdrag av plakat fra veldedighetsmiddag "På Livets Side"  

av Høgaloftet Design  
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FOKUS FREMOVER

BLI EN BEDRE SAMTALEPARTNER
God å snakke med er et to-timers kurs for deg som ønsker å 
bli en bedre samtalepartner - en det er lett å komme til når livet 
er vanskelig. Kurset gir konkrete råd og tips om hvordan du 
kan bli en bedre samtalepartner i de ulike relasjonene du står 
i - på jobb, i fritid og blant familie og venner. Kursprogrammet er 
basert på erfaringer og kunnskap som Kirkens SOS har samlet 
gjennom over 40-års tjeneste og samtale med mennesker i 
krise.. Kurset krever ingen forhåndskompetanse.
Kurset passer for både bedrifter, organisasjoner og foreninger

Mer informasjon på : kirkens-sos.no/samtalekurs

FØLGENDE OMRÅDER VIL VÆRE I FOKUS I 2019:
•   Synliggjøring av tjenesten ved relevante arenaer
•   Styrket rekruttering til vaktrom i Ålesund, Molde og vakt- 

avdelingen for sos-chat i Myrvåg
•   Gjennomføre nasjonal frivilligkonferanse oktober 2019
•   Markering av 40 års jubileum for Kirkens SOS Møre og 

Romsdal i september 2019
•   Videreføring av arbeid for langsiktig sponsoravtale, økonomi, 

givertjeneste, grasrotandel, prosjekt tilhørighet.

Steinar Hansi Giske, Styreleder  
Hilde Lillestøl, Daglig leder
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ÅRSREGNSKAP 2018
2018

1 035 810
268 900
150 800
181 800
394 033
124 898

96 241
216 570

2 469 051

1 142 687
1 123 459
2 266 147

202 905
13 103

216 008

69 455
69 455
66 674

2 390 286
2 457 060
2 526 515

2 367 119

784
22 094

136 518
159 396
159 369

2 526 515

2017
1 027 085

288 344
140 800
199 995
399 082
117 176
80 299

208 000

2 460 782

1 327 700
1 065 727
2 393 427

67 355
12 752

80 107

114 987
114 987
55 416

2 155 508
2 210 924
2 325 911

2 151 111
7399

76303
91098

174 800
174 800

2 325 911

RESULTATREGNSKAP
Driftstilskudd Helsedirektoratet
Tilskudd fra kommuner
Tilskudd fra Møre og Romsdal Fylke
Medlemsbidrag
Gaver og innsamling 
Merverdiavgiftsrefusjon
Sponsorstøtte
Andre inntekter

SUM INNTEKTER

Lønn og sosiale kostnader
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto  finansinntekter

ORDINÆRT RESULTAT/ÅRSRESULTAT

BALANSE
Egenkapitalinnskudd i KLP
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Andre fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler  
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Skyldige kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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www.stromsheimbygg.no 
Tlf. 70 12 92 54 / 462 80 166 
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"At det var et menneske  
jeg ikke kjenner 
som skulle kjenne meg best... 

jeg har aldri følt meg mer sett,  
lyttet til og tatt på alvor.  
Nå ser jeg de små lysene i mørket. 
Takk."
- INNRINGER TIL KIRKENS SOS Foto: Torstein Ihle
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KIRKENS SOS I MØRE OG ROMSDAL
Røysegata 15, 6003 Ålesund • Tlf: 70 10 09 92

Orgnr.: 971.275.596

www.kirkens-sos.no/more
more-romsdal@kirkens-sos.no

Kontonr.: 7011 05 20067
Høgaloftet_Grafisk Design

Vi er her. Alltid
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DEN NORSKE KYRKJA 
Møre Avdeling Kyrkjeliv 

 
 

 
 

 
 

Sakshandsamar Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Arvid Helle 420 20/00152-2    

 
 

 
 
 

Oppnemning til representantskap - Kirkens Nødhjelp 
 
 
 
Vedlegg:  
17_03716-21 Sak 8_19 Protokoll for Mailvotesak statuttendring §4A 717419_1_1 
17_03716-24 RE_   Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap 
732838_1_1 
Sluttrapport KN-representantskapsmedlem til Møre bispedømme 
 
 

Saksorientering 
 
Bispedømmeråda og kyrkjemøtet er oppdragsgivarar for Kirkens Nødhjelp og oppnemner 
sine representantar til Representantskapet.  
Fungeringsperioden for Kirkens Nødhjelps Representantskap er lik valperioden for Den 
norske kyrkja. Det sitjande Representantskapet fungerer formelt sett fram til det årlige 
Representantskapsmøtet i 2020.  
Ny oppnemningsperiode går frå og med Representantskapsmøtet 2020 til 
Representantskapsmøtet 2024.  
Representantskapsmøtet i 2020 er lagt til 3.-4. juni. Dette blir dei nye representantane sitt 
første møte.’ 
 
I perioden som no går ut har Marianne H. Brekken vore oppnemnd frå Møre bispedømeråd 
til representantskapet i KN. Knut Johan Rønningen har vore hennar personlege vara. 
Brekken har flytta frå bispedømet og er ikkje lenger aktuell til vervet. 
 
Dei vedtekne statuttendringane endrar balansen mellom oppdragsgivarane slik at Dnk etter 
endringane vil ha 17 medlemer i representantskapet, medan andre medlemskyrkjer vil ha 15 
medlemer. Sjølv om sitjande representant ikkje vore knytt til Møre bispedømeråd sitt arbeid 
etter flytting, rår ho til at det er betre for bispedømerådet at representanten er av 
bispedømerådet sine faste medlemer.  
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
………………………. blir oppnemnd av Møre bispedømmeråd representantskapet til Kirkens 
Nødhjelps. …………………………. blir oppnemnd som personlig vara.  
 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

9/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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PROTOKOLL FOR REPRESENTANTSKAPETS BEHANDLING AV ENDRING AV KIRKENS 

NØDHJELPS STATUTTER § 4A 

behandlet som mailvotesak   

 

Deltakere i behandling og avstemming: 

DNK- Bispedømmerådene: Gard Realf Sandaker-Nielsen (Oslo bdr,), Anne Brun Andersen 

(Borg bdr.), Ragnar Løsnesløkken (Hamar bdr.), Lill Tone Grahl-Jacobsen (Tunsberg bdr.), 

Inger Kjersti Lindvig ((Agder og Telemark bdr.), Gunnlaug H. Sigmundsen (Stavanger bdr.), 

Ivar August Bye (Bjørgvin bdr.), Marianne H. Brekken (Møre bdr.), Kari Bergsjø Karstensen 

(Sør-Hålogaland bdr.), Beate Lupton (Nord-Hålogaland bdr.), 

Dnk Kirkemøte: Kristine Sandmæl, Berit Hagen Agøy, Leif Christian Andersen, Mari Johansen 

Aune, Olav Øygard, Jovna Zakharias Dunfjell (Samisk Kirkeråd) og Maja Osberg 

(Ungdomsrepresentant)  

Norges KFUK-KFUM: Øystein Magelsen 

Terje Bjørkås (Den evangelisk Lutherske Frikirke),  Helge Nupen (De frie Evangeliske 

forsamlinger), Jan Sæthre (Det norske Baptistsamfunn), Eilif Tveit (Misjonskirken i Norge), Eli 

Nodland Hagen (Frelsesarméen), Øyvind Aske (Metodistkirken i Norge), Barbro Kolbjørnsrud 

og Sigmund Kristoffersen (Pinsebevegelsen i Norge) 

Totalt 27 representanter 

 

Sak 08/2019 FORSLAG FRA KIRKENS NØDHJELPS STYRE OM ENDRING I  

                               STATUTTENES § 4A 

 

Forslaget til endring av sammensetningen av Kirkens Nødhjelps Representantskap ble første 

gang lansert av generalsekretær Høybråten på årets Representantskapsmøte i Bergen.  

Forslaget gikk ut på å gi alle frikirkene 2 representanter hver i Representant-skapet for å ta 

på alvor Kirkens Nødhjelps økumeniske identitet. 

Deretter fulgte en dialog med oppdragsgivere før saken gikk til styret for behandling.  

Styret vedtok 26.september å legge forslag til statuttendring fram for Representantskapet til 

behandling som en mailvotesak- utenom det årlige møtet. Begrunnelsen for valg av 

behandlingsform var ønsket om at effekten av et evt. positivt vedtak skulle få virkning fra og 

med ny oppnevningsperiode 2020-2024.  

Sakspapir ble sendt ut til Representantskapets medlemmer på mail 3.10.2019 med svarfrist 

1.11.2019. 

Representantskapets observatører og oppnevnende instanser hos Kirkens Nødhjelps 

oppdragsgivere fikk også saken til orientering. 

Representantskapets medlemmer ble invitert til  

1) å godkjenne den skriftlige behandlingen i denne saken (mailvote) og 

2) å godkjenne styrets forslag til endring av § 4A i Kirkens Nødhjelps statutter  

Det ble lagt til grunn at et 2/3 flertall i sak 1 ville godkjenne mailvote som gyldig møteform 

for denne saken. 

 

Ved fristens utløp hadde samtlige representanter avgitt stemme – totalt 27. 

 

Resultatet for pkt. 1 ble som følger: 
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JA til å godkjenne mailvote-behandling av saken  24 stemmer 

NEI til å godkjenne mailvote-behandling av saken 3 stemmer 

Med dette resultatet er mailvote-behandling godkjent med god margin for 2/3 flertall. 

 

Resultatet for pkt. 2 ble som følger: 

JA til å godkjenne forslaget til endring av statuttenes § 4A 24 stemmer 

NEI til å godkjenne forslaget til endring av statuttenes § 4A    1 stemme 

2 avholdne 

  

Representantskapet har dermed fattet følgende vedtak: 

Kirkens Nødhjelps statutter § 4A lyder som følger: 

§ 4 REPRESENTANTSKAPET 

a. Representantskapet består av representanter for kristne trossamfunn eller 

kirkegrupperinger i Norge og er oppnevnt av disse. Oppnevningen er som følger: 

- Den norske kirke - 1 medlem fra hvert bispedømmeråd og  
7 medlemmer valgt av Kirkemøtet 

- Nasjonale kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon –  
Norges KFUK/KFUM - 1 medlem  

         -        Den Evangelisk Lutherske Frikirke -2 medlemmer 

-        De Frie Evangeliske Forsamlinger -2 medlemmer 

-        Det Norske Baptistsamfunn -2 medlemmer 

-        Misjonskirken Norge -2 medlemmer 

-        Frelsesarméen -2 medlemmer 

-        Metodistkirken i Norge -2 medlemmer 

-        Pinsebevegelsen i Norge -2 medlemmer 

         For alle oppnevnes personlig vararepresentant. 

 

Oslo, 1.11.2019 

                             

    

Dagfinn Høybråten     Jan Sæthre* 

generalsekretær     ordfører 

 

* Ordfører Jan Sæthre har fått tilsendt alle svarene  
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Fra: Sidsel Riis Evensen <Sidsel.Riis.Evensen@nca.no>
Sendt: 2. desember 2019 10:42
Til: Borg-bdr; Hamar-bdr; Oslo bispedømme; Tunsberg-bdr; Agder-bdr;

Stavanger-bdr; Møre-bdr; Nidaros-bdr; Sør Hålogaland-bdr; Nord
Hålogaland-bdr; Bjørgvin-bdr; Liv Janne Dehlin

Emne: RE: Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap

Hei,

Vi har fått forespørsel fra flere av dere om utsatt frist for oppnevning pga at første møtepunkt for
nytt bispedømmeråd ikke er før på nyåret.
Det har vi forståelse for.
Vi håper dere kan notere dere ny frist 31. januar –og håper de fleste av dere har møte innen det. Jeg
vet om ett bdr som har bedt om lenger frist.

mvh
Sidsel Riis Evensen

Adm.konsulent

Generalsekretariatet

Tel. +47 242444

www.kirkensnodhjelp.no

From: Sidsel Riis Evensen
Sent: 11. oktober 2019 10:06
To: 'borg.bdr@kirken.no' ; 'hamar.bdr@kirken.no' ; 'oslo.bdr@kirken.no' ; 'tunsberg.bdr@kirken.no' ;
'agder.bdr@kirken.no' ; 'stavanger.bdr@kirken.no' ; 'more.bdr@kyrkja.no' ; 'nidaros.bdr@kirken.no'
; 'shbdr@kirken.no' ; 'nord-haalogaland.bdr@kirken.no' ; 'bjoergvin.bdr@kirken.no' ; 'Liv Janne
Dehlin (ld967@kirken.no)'
Subject: Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap
Importance: High

Til Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere i Den norske kirke,

Bispedømmerådene og Kirkemøtet er oppdragsgivere for Kirkens Nødhjelp og oppnevner sine
representanter til vårt Representantskap.
Fungeringsperioden for Kirkens Nødhjelps Representantskap er lik valgperioden for Den norske kirke.
Det sittende Representantskap fungerer formelt sett fram til det årlige Representantskapsmøtet i
2020.

Det har nettopp vært gjennomført kirkevalg, og de nye bispedømmerådene samles nå utover for å
konstituere seg og fordele ansvarsoppgaver.



12/20 Oppnemning til representantskap - Kirkens Nødhjelp - 20/00152-2 Oppnemning til representantskap - Kirkens Nødhjelp : 17_03716-24 RE_   Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap 732838_1_1

Da er det også tid for å oppnevne bispedømmenes og Kirkemøtets representanter og 
vararepresentanter i Kirkens Nødhjelps Representantskap. 
Ny oppnevningsperiode går fra og med Representantskapsmøtet 2020 til Representantskapsmøtet 
2024. 
Representantskapsmøtet i 2020 er lagt til 3.-4. juni i Lillestrøm. Dette blir da de nye representantenes 
første møte. 
 
Vi ber om at Bispedømmerådene og Mellomkirkelig Råd (på vegne av Kirkemøtet) setter oppnevning 
av representant med personlig vara til Kirkens Nødhjelps Representantskap opp på sakslisten for 
førstkommende møte og gir oss tilbakemelding innen 20. desember 2019. 
Vi trenger opplysning om navn, adresse, e-mail og telefon for både hovedrepresentant og 
vararepresentant. 
 
Vedlagt finner dere listen over sittende Representantskap. 
 
Vi vil også minner om vedtaket som Representantskapet fattet i 2016 vedr. oppdragsgiverrollen. 

Representantskapet definerer oppdragsgiverrollen som følger: 

1. Oppdragsgiver oppnevner en sentralt plassert person som sitt medlem i representantskapet. 

2. Protokoll fra representantskapsmøte, inkludert årsmelding og regnskap, sendes 

oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar denne formelt til orientering, og gir Kirkens Nødhjelp 

konstruktiv tilbakemelding.  

3. Oppdragsgiver inviterer Kirkens Nødhjelp til samtaler om aktuelle utfordringer i kirkens 

internasjonale oppdrag. 

4. Der det ligger til rette for det, utnevner menighetsråd en Kirkens Nødhjelp-kontakt.  

Oppdragsgiver mobiliserer til Fasteaksjonen og initierer ikke konkurrerende innsamlingstiltak 

i fastetiden.  

Kirkens Nødhjelp tilbyr menighetene ressursmateriell til Fasteaksjonen.  

Der det ligger til rette for det, gjennomføres lokalaksjonen økumenisk.  

5. Menighetene bør regelmessig gi offer til Kirkens Nødhjelp og bidra ved 

katastrofeinnsamlinger. 

 
Vi ser fram til å høre fra dere. 
Husk å oppgi både navn og kontaktdetaljene for deres representanter/vara. 
 
Hvis dere har spørsmål, må dere bare ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sidsel Riis Evensen 
Administrasjonskonsulent, Generalsekretariatet 
Kirkens Nødhjelp 
sre@nca.no 
93242444 
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Sluttrapport til Møre bispedømme, Kirkens Nødhjelps representantskap 
periode 2015-2019 
Marianne H. Brekken  
 
Høsten 2015 ble jeg valgt som Møre bispedømme sin representant i representantskapet til 
Kirkens Nødhjelp (KN). KN er en av våre største diakonale organisasjoner og er høyt 
respektert som en av de 5 store utviklingsorganisasjonene i Norge. De arbeider på oppdrag 
fra kirkene og samarbeider tett med kirkene i landene de arbeider i.  
 
Gjennom de fire årene jeg har vært Møres representant har jeg deltatt på 4 
representantskapsmøter, jeg ble i 2017 valgt som vara-ordfører i representantskapet og har 
ledet møtene sammen med ordfører Jan Sæthre fra Baptistsamfunnet.  
 
På sine møter mottar representantskapet årsmelding og årsregnskap fra styret. Det er styret 
som er ansvarlig for vedtak av årsmeldinger og regnskap, men vi som representantskap har 
en viktig oppgave i å følge opp den utvikling som har vært i organisasjonens arbeid og styret 
svarer til representantskapet. Styret velges av representantskapet. Styret ledes i dag av Kjetil 
Aano og biskop Ingeborg Midtdømme har sittet i styret i flere perioder.  
 
Representantskapet møtes en gang i året til møte en dag, gjerne med tilfallende seminar 
ettermiddagen før.  
 
Temaer og dybdesaker representantskapet har arbeidet særlig med og blitt oppdatert på 
er:  

- Religiøse aktører, kjønn og likestilling 
- Mødrehelse 
- Religion og utvikling  
- Kirkens Nødhjelp og ACT alliance´s flyktningrespons i Europa 
- Eierskap og eierskapsrollen 

 
Eierskap og eierskapsrollen:  
Høsten 2019 ble det gjort en endring i forståelsen av representantskapets rolle og 
sammensetning. Kirkene har tidligere blitt omtalt som eierorganisasjoner, da Kirkens 
Nødhjelp er en selvstendig diakonal organisasjon handler på oppdrag fra kirkene i Norge. 
Man har tidligere brukt begrepene eier og oppdragsgiver litt om hverandre. 
Representantskapet har valgt å nå bare benytte begrepet oppdragsgiver for å tydeliggjøre at 
de oppnevnende organisasjoner (= oppdragsgiverne) ikke er forpliktet på å stille seg bak og 
ikke hefter for enhver beslutning som fattes av Kirkens Nødhjelps styre eller administrasjon.  
 
Representantskapet har videre valgt å utvide frikirkenes representasjon, det betyr at alle 
frikirkene nå har to representanter, Den norske kirke har 11 representanter fra 
bispedømmene og 7 representanter oppnevnt av Kirkemøtet. Endringen er gjort for å styrke 
kontakten med de ulike oppdragsgiverne og for at representasjonen skal være jevnere 
fordelt selv om Den norske kirke grunnet sin størrelse har en stor andel av representantene.  
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Kontakt med Kirkens Nødhjelp og Møre bispedømme:  
Oppgaven som representant for Møre bispedømme i representantskapet er en toveis 
oppgave. Det er både å ta med inpulser fra KN inn i bispedømmet og kirkene her lokalt og å 
ta med seg vårt engasjement og kapasitet inn i KN. Det er viktig at representantskapet 
kjenner kirkevirkeligheten i menighetene og kan være med og kommunisere inn der det er 
nødvendig.  
 
Selv har jeg deltatt på bare to bispedømmerådsmøter i denne perioden. Det har vært nyttig 
å få tilbakemeldinger og samtalt i bispedømmerådet, men jeg opplever nok at det hadde 
vært viktig å vært ennå tettere knyttet til bispedømmerådet for at denne toveis-prosessen 
reelt skal skje litt fortløpende.  
 
Avslutning:  
Jeg vil takke for at jeg har fått være representant fra Møre i KN´s representantskap. Jeg har 
forsøkt å bringe med meg min bakgrunn fra Changemaker i Fræna, kjennskap til Møre 
bispedømme gjennom årene som medlem i bispedømmerådet og impulser fra Kirkenes 
Verdensråd.  
 
Kirkens Nødhjelp gjør et utrolig viktig og godt arbeid på vegne av oss i kirken. Et arbeid vi 
skal være stolt av og som jeg vil utfordre bispedømmet til å kontinuerlig reflektere over 
hvordan vi kan styrke både i kjennskap og eierskap. Denne refleksjonen er også viktig når 
dere nå skal velge ny representant, jeg vil anbefale å velge noen som sitter i 
bispedømmerådet da en i større grad vil kunne følge sakene som skjer lokalt og finne måter 
å koble dem til vårt store diakonale oppdrag som kirke.  
 
Alt godt for det videre arbeidet,  
 
Mvh  
Marianne H. Brekken 
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DEN NORSKE KYRKJA 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Sakshandsamar Arkivkode Arkivsak Ugradert 

   420 20/00152-4    

 
 

 
 
 

Oppnemning til representantskap - Kirkens Bymisjon 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedtekter  Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre 
 
 

Saksorientering 
 
Møre bispedømeråd skal etter vedtektene for Kirkens Bymisjon – Møre ha to medlemmer og 
varamedlemer for desse i representantskapet.  
 
Stiftelsen Kirkens bymisjon Møre sitt arbeid i Ålesundsregionen har gått over frå 
etableringsfase til driftsfase. Bymisjonssenteret er etablert og drifta er utvida dei siste åra. 
Samstundes arbeider Kirkens Bymisjon Møre for etablering andre stader i bispedømet, og 
har mange spennande tankar om tiltak andre stader enn i Ålesund 
 
 

 
Forslag til vedtak 

 
  
Møre bispedømmeråd oppnemner desse medlemene til Representantskapet i Stiftelsen 
Kirkens bymisjon, Møre; 
 

1)   
2)  

Varamedlemmer:  
1)    
2)   

 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

11/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KYRKJA 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Sakshandsamar Arkivkode Arkivsak Ugradert 

   420 20/00152-3    

 
 

 
 
 

Oppnemning til representantskap - IKO 
 
 
vedtekter IKO 
 
 

Saksorientering 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter, er ein sjølvstendig institusjon. Representantskapet er 
organisasjonen sitt øvste organ. Den norske kyrkja gir tilslutning IKO sitt formål og støttar 
verksemda økonomisk. Bispedømeråda er representert i representantskapet med ein 
medlem kvar. I tillegg oppnevner Bispemøtet éin representant til representantskapet. 
 
Hovudoppgåvene  til Representantskapet er: 1. velje styreleiar, 2. velje medlemer og 
varamedlemer til styret, 3. sjå til at IKO sine lover blir følgd, 4. godkjenne rekneskap, og 
årsmelding, 5. vedta budsjettrammer, 6. vedta medlemsorganisasjonane sitt økonomiske 
bidrag, 7. vedta strategiplan og drøfte handlingsplanar, 8. handsame eventuelle andre saker 
som styret legg fram.  
 
Representantskapet møter ordinært ein gang kvart år innan utgangen av mai. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
…….. blir oppnemnd til IKO sitt representantskap frå Møre Bispedømeråd. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

10/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Vedtekter for IKO – Kirkelig pedagogisk senter (2018) 
Vedtatt første gang på ekstraordinært representantskapsmøte 2. mai 1949.  Siste gang endret 28. august 2018. 
 

§ 1 Om IKO 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter, er en selvstendig institusjon. Organer/organisasjoner som gir sin 

tilslutning til IKOs formål og støtter IKOs virksomhet med et årlig økonomisk bidrag, kan søke om å bli 

medlem av IKO med rett til å sende en representant til IKOs representantskap. Representantskapet 

opptar, med alminnelig flertall, nye medlemmer. I tillegg oppnevner Bispemøtet én representant til 

representantskapet. 

§ 2 Basis 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter bygger på Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, 

og streker under læren om Kristi overnaturlige fødsel, hans sonende og forsonende fyllestgjøring for 

våre synder, hans legemlige oppstandelse, Den Hellige Ånd som guddomsperson, dåpen som 

gjenfødelsesbad og Kristi legeme og blods nærværelse i nattverdsakramentet.  

§ 3 Formål, oppgaver og virksomhetsformer 

IKO skal, med grunnlag i kristen tro og tradisjon, arbeide i forhold til kirke, hjem, skole og barnehage 

og samfunnet forøvrig. IKO vil bidra til utvikling og fornyelse av kirkelig undervisning og trosopplæring. 

IKO vil fremme kristen oppdragelse i hjemmet. IKO vil styrke kjennskap til kristen tro og tradisjon og 

formidling av kristen kultur i skole og barnehage.   

IKO vil tjene dette formålet blant annet ved å  

1. utvikle kurs, ideer og materiell til bruk i kirkens trosopplæring, 

2. gi impulser og veiledning, yte faglig og metodisk konsulentbistand og hjelpe til med kurs- og 

foredragsvirksomhet overfor kirke, barnehage og skole, 

3. utarbeide, utgi, distribuere og informere om hjelpemidler/lærebøker og pedagogisk og teologisk 

litteratur som er i samsvar med det kristne livssynet,  

4. drive forsknings- og utviklingsarbeid innenfor religionspedagogikk og kirkelig undervisning, 

5. bidra til opinionsskapende virksomhet og til spredning av informasjon. 

IKO vil søke å realisere disse oppgaver nasjonalt, regionalt og lokalt i nært samarbeid med andre som 

har ansvar på områder som angår IKOs virksomhet – særlig med representantskapets 

medlemsorganer/-organisasjoner. 

§ 4 Representantskapet 

Representantskapet er IKOs øverste myndighet og består av en representant fra hver av medlemmene, 

jf § 1. Organene/organisasjonene oppnevner selv sin representant og melder dette til IKOs 

administrasjon innen 1. februar.  

Representantskapet kan gi observatørstatus til organisasjoner og kirkelige råd. Observatører kan møte 

på representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

Representantskapet møtes ordinært en gang årlig innen utgangen av mai. Ekstraordinært møte kan 

avholdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av representantskapsmedlemmene ønsker det. 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Disse leder forhandlingene. De velges for to år 

om gangen og kan gjenvelges. 

Representantskapets oppgaver er å 

1. velge styreleder, 

2. velge medlemmer og varamedlemmer til styret, 

3. påse at IKOs lover følges, 

4. godkjenne regnskap, og årsmelding, 

5. vedta budsjettrammer, 
6. vedta medlemsorganers økonomiske bidrag,  

7. vedta strategiplan og drøfte handlingsplaner, 
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8. behandle eventuelle andre saker som styret legger fram. 

Saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 – en – måned før representantskapsmøtet. 

Styrets leder, styremedlemmer og direktør deltar i representantskapets møter med talerett, men uten 

forslags- og stemmerett. Ansatte i IKO kan være til stede uten talerett, hvis representantskapet ikke 

bestemmer noe annet. 

Alle valg skal skje skriftlig. Disse forberedes av en valgkomité som er nedsatt på foregående 

representantskapsmøte. Representantskapet fastsetter egne retningslinjer for valg og valgkomiteens 

arbeid. 

§ 5 Styret 

Styret består av leder og åtte medlemmer med fire varamedlemmer. Et styremedlem med 

varamedlem velges av og blant de ansatte. Til sammen bør medlemmer og varamedlemmer 

representere en viss bredde mht. faglig, yrkesmessig og organisasjonsmessig tilknytning. Det skal 

tilstrebes at begge kjønn er godt representert i styret. Styremedlemmer kan ikke samtidig være 

medlem av representantskapet. Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremedlemmer er til 

stede. Direktør er saksforbereder til styret og møter fast i styret, men uten stemmerett. 

Styrets leder velges for en periode på to år og kan gjenvelges inntil tre nye perioder. Styremedlemmer 

velges for en periode på fire år og kan gjenvelges for en periode. Varamedlemmene velges for to år. De 

ansattes representant velges for to år, med personlig varamedlem. Styret velger selv sin nestleder. 

Styrets oppgaver er særlig å  

1. føre tilsyn med IKOs virke, 

2. tilsette direktør og fastsette retningslinjer for dennes virksomhet 

3. trekke opp retningslinjer for IKOs arbeid og vedta handlings- og tiltaksplaner, 

4. vedta budsjett og iverksette tiltak for å sikre økonomiske midler til virksomheten,  

5. forberede og innkalle til representantskapets møter i samråd med representantskapets leder, 

6. utarbeide årsmelding og legge fram revidert regnskap for årsmøtet. 

Styrets leder og direktør forplikter i fellesskap IKO med sine underskrifter i forretningsanliggender, 

skjøter, obligasjoner og lignende. 

§ 6 Endring av medlemskap 

Dersom et av medlemmene av IKO – Kirkelig pedagogisk senter vil avslutte sitt medlemskap må dette 

meldes styret innen 1. februar. Representantskapet informeres samme år. Avslutning av 

medlemskapet, med bortfall av rettigheter og forpliktelser, trer i kraft fra påfølgende budsjettår. 

Dersom et av medlemmene ikke følger opp sine forpliktelser, avsluttes medlemskapet, og 

representantskapsmøtet orienteres. 

§ 7 Endring av vedtektene 

Vedtektsendringer kan bare gjøres med 2/3 flertall i representantskapsmøte. Styret og ethvert medlem 

av representantskapet kan fremme forslag om vedtektsendring. Forslag til vedtektsendring må sendes 

styret senest 3 – tre – måneder på forhånd og være representantskapets medlemmer i hende minst 2 - 

to - måneder før representantskapsmøtet.  

§ 2 kan ikke under noen omstendighet endres. 

§ 8 Oppløsning av IKO 

Oppløsning av IKO – Kirkelig pedagogisk senter kan skje når minst 2/3 av representantskapets 

medlemmer stemmer for det, og når forslag herom er fremmet for representantskapets medlemmer 

minst 6 – seks – måneder før et lovlig innkalt representantskapsmøte. Eiendommer og midler tilfaller 
en eller flere institusjoner innenfor Den norske kirke med tilsvarende formål og oppgaver som IKO har 

hatt. Representantskapet bestemmer hvem midlene skal overlates til og fastsetter nærmere 

betingelser for overdragelsen. 
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DEN NORSKE KYRKJA 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Sakshandsamar Arkivkode Arkivsak Ugradert 

      20/00155-1    

 
 

 
 
 

Oppnemning av styremedlem til Åkerlihaugen 
 
 
         

 
 

Saksorientering 
 

Følgjande informasjon er henta frå Åkerlehaugen si 
nettside www.akerlehaugen.net . 
 
Åkerlehaugen er en privat stiftelse i Den norske Kirke. 
Arbeidet ledes av et styre på fem personer. Møre 
bispedømmeråd oppnevner et av medlemmene. Stiftelsen 
ønsker flere støttemedlemmer. 
 
Bli medlem 
Enkeltmedlemmer betaler kr 300,- per år, og familier kr 
500,- per år. 
 
Program/tilbud: 
– Stille dager, temahelger og retreater med opptil 4 dagers 
varighet. 
– Rekreasjonsopphold for enkeltpersoner. 
– Grupper, foreninger, menighetsråd m.m. kan bestille 
egne opplegg for en eller flere dager. 
 

Vi tilbyr retreater med en fast dagsrytme av tidebønner og stillhet. Retreat betyr 
tilbaketrekning, og vi ønsker å skape rom for å kunne slappe av og koble ut de daglige 
gjøremål og få den ytre og indre stillhet en trenger for å kunne fordype seg i Guds ord. Du vil 
møte en trygg og prestasjonsløs atmosfære. Det forventes ikke annet enn at du lever med i 
dagsrytmen som veksler mellom stille perioder, samlinger i kapellet, turgåing, stille måltider 
med musikk, fritid og muligheter for samtale. Kapellet vårt ble bygget i 1996 har 16 plasser. 
Det fikk Molde kommunes byggeskikkpris for 2002. 
 
Åkerlehaugen er tuftet på et tidligere gårdsbruk og ligger landlig og flott til.  Hovedhuset 
har åtte gjesterom, spisestue og peisestue. På retreat vil alle få enerom. Kapellet har 16 
plasser. Rundt Åkerlehaugen er det fine turmuligheter. 
Trine Elvsaas Ringstad og Hallgeir Ringstad er husfolk på Åkerlehaugen. 
 
 
Styret har til vanleg 4-5 møter kvart år. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

11/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Forslag til vedtak 
Møre bispedøme oppnemner …….. til styremedlem i styret for Åkerlihaugen for perioden 
2020 – 2023. 
Bispedømerådet oppnemner ….. til personleg vara. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug 400 19/04430-2    

 
 

 
 
 

Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 
 
 
 
Vedlegg:  
Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 
Regler for valg av Kirkerådet 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
 
 

Saksorientering 
Fristen for at bispedømeråda skal foreslå kandidatar til dei val som skal skje under 
kyrkjemøtet 2020 er sett til 28. januar. Vala blir førebudd av ein nominasjonskomitè valgt av 
Kyrkjemøtet 2019. Kandidatar som blir foreslått til ulike verv (med unnatak av leiar) må vere 
villige til å la seg nominere. Det skal veljast: 
 

- Kyrkjerådet – val av medlemer 
- Kyrkjerådet – val av leiar 
- Klagenemda – val av medlemer 
- Kontrollutvalet – val av medlemer 
- Mellomkyrkjeleg råd – val av medlemmer 
 

Til Kyrkjerådet skal bispedømerådet foreslå 3 av sine leke medlemmer som kandidatar. Dei 
tre kandidatane skal bli foreslått i prioritert rekkefølge. Alle prestar og leke kyrkjeleg tilsette i 
bispedømeråda blir rekna som kandidat til Kyrkjerådet. Dei skal difor ikkje vere blant dei som 
blir foreslått.  
 
Bispedømerådet kan og kome med forslag til leiarkandidat for Kyrkjerådet 
  
Til Klagenemnda kan bispedømerådet kome med forslag 
 
Til Kontrollutvalet kan bispedømerådet kome med forslag. Leiar og nestleiar skal vere 
medlem av Kyrkjemøtet. 
 
Til Mellomkyrkjeleg råd ber nominasjonskomiteen bispedømerådet om å foreslå 2 kandidatar 
i prioritert rekkefølge. Nye reglar om samansetting og val til Mellomkyrkjeleg råd er foreslått 
endra og blir behandla av Kyrkjemøtet 2020.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

16/20 Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Nærare om reglane for nominasjon og val går fram av vedlegga.  
 

 

 
Forslag til vedtak 

1. Møre bispedømeråd foreslår følgjande kandidatar til Kyrkjerådet i prioritert 
rekkefølge: 

2. Møre bispedømeråd har følgjande forslag til leiar for Kyrkjerådet: 

3. Møre bispedømeråd foreslår følgjande medlem(er) av bispedømerådet som 
kandidat(ar) til Den norske kirkes klagenemd: 

4. Møre bispedømeråd foreslår følgjande medlem(er) av bispedømerådet som 
kandidat(ar) til Den norske kirkes kontrollutvalg: 

5. Som moglege kandidatar til Mellomkyrkjeleg råd nominerer bispedømerådet desse 
personane i prioritert rekkefølgje: 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web: www.kirken.no Telefaks:    Øyvind Meling 
0106 OSLO Org.nr.:818066872     
 

  
 
Alle bispedømmekontor 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 28.10.2019 Vår ref: 19/03485-1    Deres ref:    

 
 

Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 

Kirkemøtet 2020 skal blant annet velge nytt Kirkeråd, Samisk kirkeråd, Klagenemnd og 
Kontrollutvalg. Når det gjelder Mellomkirkelig råd er det foreløpig uavklart hva Kirkemøtet 
skal velge. Valgene forberedes av en nominasjonskomité valgt av Kirkemøtet 2019. 
 
Nominasjonskomiteens arbeid skjer blant annet på bakgrunn av forslag fra 
bispedømmerådene. Nominasjonskomiteen ber derfor de nye bispedømmerådene om 
innspill. 
 
Forslag på kandidater til Kirkerådet 
I «regler for valg av Kirkerådet» § 2-2 heter det at «Nominasjonskomiteen ber 
bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert 
rekkefølge. --- Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst 
en av de foreslåtte kandidatene være same». Alle prester og leke kirkelige tilsatt er å anse 
som kandidater til Kirkerådet. De skal derfor ikke være blant de foreslåtte. 
 
Forslag på lederkandidater 
Bispedømmerådene kan også komme med forslag til lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen (§ 2-2 andre ledd). 
 
Nominasjon av kandidater til Samisk kirkeråd 
Nominasjon av medlemmer til Samisk kirkeråd er nå overført til Samisk kirkelig valgmøte. 
De hadde sitt møte i mai 2019 og nominerte der kandidater til Samisk kirkeråd. 
Bispedømmerådene skal derfor ikke foreslå kandidater til dette rådet. 
 
Forslag på kandidater til Klagenemnda 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Klagenemnda. Se vedlagte regler for Den 
norske kirkes klagenemnd.  
 
Forslag på kandidater til Kontrollutvalget 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Kontrollutvalget. Leder og nestleder av 
Kontrollutvalget skal være medlem av Kirkemøtet. Se vedlagte regler for Den norske kirkes 
kontrollutvalg. 
 
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
Det foreslås endring i reglene for sammensetning og valg av Mellomkirkelig råd til 
Kirkemøtet 2020. Dette er pr nå på høring. Det betyr at det er uavklart hvordan valg av 
Mellomkirkelig råd skal skje, enten ved valg på Kirkemøtet eller oppnevning av Kirkerådet. 
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Nominasjonskomiteen ber likevel bispedømmerådene om å foreslå 2 kandidater til 
Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge. I dagens regler skal det velges ett medlem fra 
hvert bispedømme. I forslag til nye regler skal det velges 4 eller 6 medlemmer fra 
bispedømmene totalt. Vi gjør oppmerksom på at et av forslagene til sammensetning av 
Mellomkirkelig råd krever at de medlemmene som skal velges, må være medlem av 
Kirkemøtet. Dagens regler har ikke dette kravet. Det er Kirkemøtet i 2020 som fastsetter nye 
regler for Mellomkirkelig råd. 
 
Frister 
Siste frist for innsending av forslag til kandidater er tirsdag 28. januar 2020.  
Nominasjonskomiteen vil ha møte tidlig i februar, det kan derfor ikke gis utsettelse på denne 
fristen. Det forutsettes at de kandidater som foreslås til de ulike verv er villige til 
å la seg nominere. Dette gjelder ikke eventuelle lederkandidater. 
 
Komitearbeidet under Kirkemøtet 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett, fordeles for hele valgperioden, 
på faste komiteer innenfor de saksområder som møtet skal arbeidet med. Det enkelte 
bispedømmeråd skal fremlegge forslag til hvordan rådets medlemmer skal fordeles på de 
faste komiteene. Hvert bispedømmeråd skal være representert i alle komiteene. 
 
Bispedømmerådene, møtets geistlige og leke medlemmer bør være forholdsmessig 
representert i komiteene. Kirkerådet vil se på listefordeling og kjønnsmessig balanse i 
komiteene. Dette betyr at ikke alle ønsker kan imøtekommes, men så langt det er mulig 
plasseres kirkemøtets medlemmer i ønsket komité. Kirkerådet ber om å få tilbakemelding 
om ønsket komitéfordeling for bispedømmerådets medlemmer innen 12. februar 2020, 
oppgi primær- og sekundærønske. 
 
Komiteene er som følger: 
Komité A: Gudstjeneste 
Komité B:a Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
Komité C: Økonomi og kirkeordning 
Komité D: Kirkeordning 
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 
Sakene på Kirkemøtet må fordeles i komiteene etter saksmengde. Komiteene må derfor som 
tidligere regne med at de kan få tildelt saker som ikke hører hjemme innenfor deres saksfelt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Øyvind Meling 
 Seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Regler for valg av Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
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Mottakere: 
Alle bispedømmekontor                                  
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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkemøtet 
 

Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

 

§ 1. Valg og sammensetning  
 
I det første møte i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og 

varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg (heretter kontrollutvalget). 
Medlemmene velges for hele valgperioden.  
 

Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller 
varamedlem av kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Kirkemøtet velger leder og nestleder, samt deres varamedlemmer, blant Kirkemøtets 
medlemmer.  
 

Utelukket fra å bli valgt inn i kontrollutvalget, er medlemmer av Kirkerådet og 
de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon, daglig 
leder av bispedømmerådenes virksomhet samt Den norske kirkes revisor.  
 
§ 2. Kontrollutvalgets mandat 
 

Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med 
Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp 
etter deres innhold og forutsetninger. 
 

Kontrollutvalget skal se til at Den norske kirkes regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. 

 
Kontrollutvalget skal se til at Kirkerådets virksomhet blir undergitt 

forvaltningsrevisjon. Herunder skal kontrollutvalget se til 
- at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, herunder Kirkerådets eget 
økonomiregelverk med tilhørende instrukser, og 

- at det gjennom systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger blir tilført Kirkemøtet relevant informasjon om 
gjennomføringen av Kirkemøtets vedtak ut fra deres innhold og 
forutsetninger. 

 
Kontrollutvalget rapporterer årlig resultatene av sitt arbeid til Kirkemøtet, etter at 

disse først har vært forelagt Kirkerådet til uttalelse. 
 
§ 3. Alminnelige bestemmelser om kontrollutvalgets arbeid  
 

Uhindret av eventuell taushetsplikt skal Kirkerådet gi kontrollutvalget tilgang 
til de dokumenter og den informasjon utvalget ber om.  
 

Kontrollutvalget kan som ledd i sitt arbeid rette henvendelser til andre enn 
Kirkerådet for å tilveiebringe relevante opplysninger.  
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Kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat er undergitt forvaltningslovens 

regler om taushetsplikt. 
 

§ 4. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til regnskapsrevisjon (årsregnskapet) 
 

Kontrollutvalget gir innstilling til Kirkemøtet når Kirkemøtet skal velge revisor til 
å revidere Den norske kirkes årsregnskap. 

 
Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og ser til at 

dette følger gjeldende bestemmelser og standarder for revisjon. 
 

Kontrollutvalget mottar kopi av revisors revisjonsberetning og avgir uttalelse om 
denne. Kontrollutvalget skal se til at revisors merknader blir fulgt opp. 
 
§ 5. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til forvaltningsrevisjon  
 

Kontrollutvalget gir innstilling til Kirkemøtet når Kirkemøtet skal vedta plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Slik plan skal vedtas minst én gang i hver 
valgperiode. 

  
Kontrollutvalget treffer nærmere bestemmelser om hvilke revisjoner som skal 

utføres innenfor planens rammer.  
 

Kontrollutvalget avgir rapport til Kirkemøtet om hvilke forvaltningsrevisjoner 
som er gjennomført og resultatene av disse.  

 
§ 6. Administrative forhold  
 

Kontrollutvalget er direkte underordnet Kirkemøtet og er underlagt dets styrings- 
og instruksjonsmyndighet.  
 

Kirkemøtet skal sørge for at kontrollutvalget har de ressurser som svarer til de 
oppgaver utvalget skal utføre.  
 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for sitt arbeid. Dette forslaget 
følger Kirkerådets innstilling til budsjett til Kirkemøtet.  

 
Kontrollutvalget skal tildeles sekretærbistand (et sekretariat) etter nærmere 

bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet.  
 

Den som utfører sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget, er direkte 
underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg dette gir.  

 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget, på forhånd 

er tilstrekkelig utredet.  
 

Den som utfører regnskapsrevisjon for Kirkemøtet eller revisjonsoppgaver for 
kontrollutvalget, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 
gjelder kontrollutvalgets medlemmer. 
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Sekretariatet skal organiseres uavhengig av Kirkerådets administrasjon og skal 
ikke være underlagt dens myndighet. Sekretariatet skal lokaliseres utenfor Kirkerådets 
sekretariat. 

 
 

§ 7. Ikrafttredelse 
 

Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.1 

                                                   
1 1. januar 2017, jf. vedtak i KR 47/16 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Kategorien kandidaten er tenkt valgt innen 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 2020 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Saksfelt kandidaten er spesielt opptatt av å arbeide med 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 2020 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 2020 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Saksfelt kandidaten er spesielt opptatt av å arbeide med 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 20120 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug 400 19/04430-3    

 
 

 
 
 

Komitèfordeling i Kyrkjemøtet 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Kyrkjerådet ber om å få tilbakemelding om ønska komitéfordeling for medlemmer av 
bispedømerådet innan 12. februar 2020, oppgi primær- og sekundærønske.  
 
Kyrkjemøtet og andre med tale- og forslagsrett, blir fordelt for hele valperioden på faste 
komitear innafor dei saksområder som møtet skal arbeidet med. Det enkelte bispedømeråd 
skal foreslå korleis medlemmene av rådets skal bli fordelet på dei faste komiteane. Kvart 
bispedømeråd skal vere representert i alle komiteane.  
 
Leke medlemmer, geistlige og leke tilsette bør være forholdsmessig representert. Kyrkjerådet 
vil sjå på listefordeling og kjønnsmessig balanse i komiteene. Dette betyr at ikkje alle ønskjer 
kan bli imøtekomt, men så langt det er mogleg blir medlemmer av Kirkemøtet fordelt i 
ønsket komité.  
 
Komiteene er som følger:  

Komité A: Gudstjeneste  
Komité B:a Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål  
Komité C: Økonomi og kirkeordning  
Komité D: Kirkeordning  
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold  

 
 

 
Forslag til vedtak 
Møre bispedømeråd ønskjer slik fordeling på komiteane under Kyrkjemøtet 
 
 

 Primært Sekundært 

Komité A: Gudstjeneste  
 

  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Komité B: 

Undervisning, diakoni og 
samfunnsspørsmål  
 

  

Komité C:  
Økonomi og kirkeordning  
 

  

Komité D: 
Kirkeordning  
 

  

Komité E:  
Personal, 
arbeidsgiverspørsmål og 
utdanning  
 

  

Komité F:  
Informasjon, urfolk, 
internasjonale og økumeniske 
forhold  
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web: www.kirken.no Telefaks:    Øyvind Meling 
0106 OSLO Org.nr.:818066872     
 

  
 
Alle bispedømmekontor 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 28.10.2019 Vår ref: 19/03485-1    Deres ref:    

 
 

Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 

Kirkemøtet 2020 skal blant annet velge nytt Kirkeråd, Samisk kirkeråd, Klagenemnd og 
Kontrollutvalg. Når det gjelder Mellomkirkelig råd er det foreløpig uavklart hva Kirkemøtet 
skal velge. Valgene forberedes av en nominasjonskomité valgt av Kirkemøtet 2019. 
 
Nominasjonskomiteens arbeid skjer blant annet på bakgrunn av forslag fra 
bispedømmerådene. Nominasjonskomiteen ber derfor de nye bispedømmerådene om 
innspill. 
 
Forslag på kandidater til Kirkerådet 
I «regler for valg av Kirkerådet» § 2-2 heter det at «Nominasjonskomiteen ber 
bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert 
rekkefølge. --- Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst 
en av de foreslåtte kandidatene være same». Alle prester og leke kirkelige tilsatt er å anse 
som kandidater til Kirkerådet. De skal derfor ikke være blant de foreslåtte. 
 
Forslag på lederkandidater 
Bispedømmerådene kan også komme med forslag til lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen (§ 2-2 andre ledd). 
 
Nominasjon av kandidater til Samisk kirkeråd 
Nominasjon av medlemmer til Samisk kirkeråd er nå overført til Samisk kirkelig valgmøte. 
De hadde sitt møte i mai 2019 og nominerte der kandidater til Samisk kirkeråd. 
Bispedømmerådene skal derfor ikke foreslå kandidater til dette rådet. 
 
Forslag på kandidater til Klagenemnda 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Klagenemnda. Se vedlagte regler for Den 
norske kirkes klagenemnd.  
 
Forslag på kandidater til Kontrollutvalget 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Kontrollutvalget. Leder og nestleder av 
Kontrollutvalget skal være medlem av Kirkemøtet. Se vedlagte regler for Den norske kirkes 
kontrollutvalg. 
 
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
Det foreslås endring i reglene for sammensetning og valg av Mellomkirkelig råd til 
Kirkemøtet 2020. Dette er pr nå på høring. Det betyr at det er uavklart hvordan valg av 
Mellomkirkelig råd skal skje, enten ved valg på Kirkemøtet eller oppnevning av Kirkerådet. 
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Nominasjonskomiteen ber likevel bispedømmerådene om å foreslå 2 kandidater til 
Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge. I dagens regler skal det velges ett medlem fra 
hvert bispedømme. I forslag til nye regler skal det velges 4 eller 6 medlemmer fra 
bispedømmene totalt. Vi gjør oppmerksom på at et av forslagene til sammensetning av 
Mellomkirkelig råd krever at de medlemmene som skal velges, må være medlem av 
Kirkemøtet. Dagens regler har ikke dette kravet. Det er Kirkemøtet i 2020 som fastsetter nye 
regler for Mellomkirkelig råd. 
 
Frister 
Siste frist for innsending av forslag til kandidater er tirsdag 28. januar 2020.  
Nominasjonskomiteen vil ha møte tidlig i februar, det kan derfor ikke gis utsettelse på denne 
fristen. Det forutsettes at de kandidater som foreslås til de ulike verv er villige til 
å la seg nominere. Dette gjelder ikke eventuelle lederkandidater. 
 
Komitearbeidet under Kirkemøtet 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett, fordeles for hele valgperioden, 
på faste komiteer innenfor de saksområder som møtet skal arbeidet med. Det enkelte 
bispedømmeråd skal fremlegge forslag til hvordan rådets medlemmer skal fordeles på de 
faste komiteene. Hvert bispedømmeråd skal være representert i alle komiteene. 
 
Bispedømmerådene, møtets geistlige og leke medlemmer bør være forholdsmessig 
representert i komiteene. Kirkerådet vil se på listefordeling og kjønnsmessig balanse i 
komiteene. Dette betyr at ikke alle ønsker kan imøtekommes, men så langt det er mulig 
plasseres kirkemøtets medlemmer i ønsket komité. Kirkerådet ber om å få tilbakemelding 
om ønsket komitéfordeling for bispedømmerådets medlemmer innen 12. februar 2020, 
oppgi primær- og sekundærønske. 
 
Komiteene er som følger: 
Komité A: Gudstjeneste 
Komité B:a Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
Komité C: Økonomi og kirkeordning 
Komité D: Kirkeordning 
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 
Sakene på Kirkemøtet må fordeles i komiteene etter saksmengde. Komiteene må derfor som 
tidligere regne med at de kan få tildelt saker som ikke hører hjemme innenfor deres saksfelt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Øyvind Meling 
 Seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Regler for valg av Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
 
 



17/20 Komitèfordeling i Kyrkjemøtet - 19/04430-3 Komitèfordeling i Kyrkjemøtet : Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd

   

  3 av 3 
   
 

 

 
                                           
 
 
Mottakere: 
Alle bispedømmekontor                                  
 



18/20 Møteplan 2020 - 19/03535-2 Møteplan 2020 : Møteplan 2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Bjørn Olaf Storhaug    19/03535-2    

 
 

 
 
 

Møteplan 2020 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Møteplanen for bispedømerådet er del av møtekalenderen for bispedømet og legger 
premiss for andre møter. Bispedømerådet handsama i møte 27/9 førebels møteplan for 
2020. Møteplan for 2020 blir no lagt fram for det nye bispedømrådet. Etter §4.1 i Reglar om 
formene for bispedømerådet si verksemd fastsetter bispedømerådet møteplan i møte.  

Om bispedømerådet ønskjer å halde nokre av møta ute i bispedømet bør det drøftast i 
møte. Framlegg til aktuelle stader må bli kontakta. Praktiske og økonomiske tilhøve må bli 
vurdert. 

Tidsramma for ordinære møter har vore 09:45 til 16:00. Føresetnader frå førre 
bispedømeråd er endra og det kan difor vere aktuelt å endre tidsramma, til dømes frå 10:30 
– 17:00. Dette må rådet ta stilling til. 

Planen er satt opp med utgangspunkt i frekvens for møtene i 2019. Møtedagene har i 
hovudsak vore på fredag, med nokre unnatak. Dette av omsyn til studentar og andre med 
lang reiseveg.  

Det vart gjort slikt vedtak i møtet 27/9 

Følgjande møteplan blir fastsett for Møre bispedømeråd for 2020: 

 Torsdag 23/1 - fredag 24/1 

 Mandag 09.03 

 Fredag 17.04 

 22.04.-28.04 Kyrkjemøtet Trondheim 

 Fredag 05.06 

 Fredag 11.09 

 Mandag 02.11 

 Fredag 04.12 

 
I forslag til vedtak er det ingen endringar. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Forslag til vedtak 

1. Følgjande møteplan blir fastsett for Møre bispedømeråd for 2020: 

o Torsdag 23/1 - fredag 24/1 

o Mandag 09.03 

o Fredag 17.04 
o 22.04.-28.04 Kyrkjemøtet Trondheim 

o Fredag 05.06 

o Fredag 11.09 

o Mandag 02.11 

o Fredag 04.12 

2. Tidsramme for møtet er normalt 09:45 – 16:00 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elise Lindvåg Solemdal 421 20/00282-2    

 
 

 
 
 

Referatsaker til møtet 23.01.20 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Vedlagt ligger referatsaker 
 

 
Forslag til vedtak 
Bispedømmerådet tar referatsakene til vitande 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Møre bispedømeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømmeråd 
 

Godkjent referat         RAMU-Møre 

Til stede: Frå arbeidstakarsida: Erlend Lunde (hovudverneombod til stades på telefon,)  

Ragnhild Fuglseth (PF) og Signe Hellevik (vara 

verneombod for tilsette ved bispedømmekontoret) 

 Frå arbeidsgivarsida: Ingeborg Midttømme (biskop), Bjørn Olaf Storhaug 

(stiftsdirektør) og Alice Elnes (personalsjef). 

Forfall: 

Dato: 

Saker: 

Antall sider: 

John Erik Brakstad  

6.desember 2019 

36/19 – 47/19 

2 

 

 

Møteleiar: Bjørn Olaf Storhaug 

Referent: Signe Hellevik 

Kopi: Kirkerådet (AMU), Bispedømmerådet, Prostane, Tilsette ved kontoret, Sentralt 

hovudverneombod, Lokale verneombod i Møre, Fagforbundet TeoLOgene, PF, 

Parat, Unio.  

  

 

 

36/19  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Innkalling og sakliste blei godkjend.  

        

37/19  REFERATSAKER 

 Referat frå RAMU Møre av 30.09.2019 

 Referat frå AMU av 23.09.2019       

38/19   ORIENTERINGSSAKER 

 Ledige stillingar og delvis plan for tilsetting. 

Fleire stillingar er no utlyst.  Det blir arbeidd med å utarbeide felles avtalar for  

prestar under utdanning. 

 Pågåande personalsaker  

Ingen nye saker.   

 Avviksmeldingar og varslingssaker   

Ingen nye saker 

 

39/19  SJUKEFRÅVÆR FOR PERIODEN 01.01. – 31.10.2019 

  RAMU tar rapporten til etterretning 

   

40/19  REKNESKAPSRAPPORT  

Rekneskapet viser at det vil bli eit mindreforbruk i 2019 som vesentleg skuldast 

vakansar. 
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41/19  AKAN  

   Ingen meldingar. 

 

42/19  SAKER FRÅ PF 

  Ingen saker 

 

43/19  ÅRSRAPLAN FOR MØRE BISPEDØME 2020 

Årsplanen blei presentert.  Planen er no forenkla og har hovudfokus på dåp,  

rekruttering og kyrkje på nett. 

 

44/19  BUDSJETT 2020 

 Budsjettet for 2020 blei presentert.  Mindreforbruket frå 2019 er ikkje lagt inn i 

budsjettet, men blir sett av som ein buffer. 

 

45/19  PRESENTASJON AV MEDARBEIDARUNDERSØKING 2019 OG 

VIDARE OPPFØLGING 

Medarbeidarundersøkinga blei presentert.  Undersøkinga blir presentert for 

prostemøtet 10.12.  Prostane har fått rapport frå eige prosti.  Oppfølging av 

undersøkinga blir eigen sak i neste RAMU-møte. 

 

46/19  ABV 

RAMU blei spurt om det er ønskjeleg å utarbeide ei ordning med 

obligatorisk/kontinuerleg  ABV for alle prestane i Møre bispedømme.   

PF’s representant meinte ABV bør fortsette som eit frivillig tilbod til alle med 

både tidsavgrensa og kontinuerlege grupper.. 

 

47/19         REKRUTTERINGSPLAN 

Rekrutteringsplanen blei lagt fram slik som den blei presentert for 

Bispedømerådet.  Rekruttering er eit av satsingsområda for Møre bispedøme. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Møre bispedømmeråd 
 

Godkjent referat           Kontaktmøte 

Side 1 Referat fra kontaktmøte i Møre av 14.11.19. 

 Kontaktmøte med fagorganisasjonene i Møre bispedømme  

 

Til stede: 

 

 

 

 

Forfall: 

Presteforeningen 

TeoLOgene: 

Unio v/kontoret 

Fra arbeidsgiversida: 

 

Ragnhild Annie Fuglseth 

Ingrid Finsådal og Anders Barstad. 

Kristian Finn Risung. 

Bente Wangensteen. 

Ingeborg Midttømme (biskop), Bjørn Olaf Storhaug 

(stiftsdirektør) og Alice Elnes (personalsjef). 

Dato: 

Saker: 

Antall sider: 

14. november 2019. 

36/19 – 51/19. 

4 

Møteleder: Arbeidsgiversiden ved Bjørn Olaf Storhaug. 

Referent: Alice Elnes. 

Kopi: 

 

 

Kirkerådet, Møre bispedømmeråd, Prostene, Regionale- og lokale tillitsvalgte, Regionalt 

hovedverneombud, TeoLOgene, PF, Parat og kontoransatte ved Møre 

bispedømmekontor.  

 

Sak 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Møte i RAMU samme dag ble bestemt utsatt til 6. desember på grunn av stort forfall.  

RAMU-sak 45/19 om ABV ble løftet inn i kontaktmøte. Med det blir innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 37/19 Referatsaker.  

Følgende referatsaker var lagt ved i innkallingen: 

 Referat fra kontaktmøte i Møre 30.09.19   

 Referat fra sentralt kontaktmøte 18.09.2019 

Det var ingen spesielle bemerkninger til referatene. 

 
Sak 38/19 Informasjon fra arbeidsgiversiden. 

Biskopen orienterer om aktuelle saker fra mellom anna: 
- Vedtak i siste Bispemøte 
- Betaling for vigsel/gravferd av ikke-medlemmer 
- Betaling av utenomsokns vigsel/gravferd 
- VTVT fungerer bedre enn vi turte å håpe. 
- Taushetsplikt, avvergeplikt og varslingsplikt til barnevernet. BM vedtatt at bevisstheten om dette 

temaet må styrkes blant prester. Biskopen ba tillitsvalgte ta opp temaet i egne fora. 
- Ny liturgi for konfirmanttidens gudstjenester. 
- Etter- og videreutdanning. To i Møre har trekt sine søknader fra kurset «Ledelse, roller og samspill 

i menighetene». Det vil si at det kan være to ledige plasser på dette kurset. 
- Nytt delegasjonsreglement for biskop til prost, fra bispedømmeråd til stiftsdirektør og fra biskop til 

stiftsdirektør. 

 
Stiftsdirektør orienterer om aktuelle saker fra mellom anna. 

- Kurs for nye sokneråd er godt i gang. God oppslutning blant prester. Det betyr at budskapet med 
oppfordring om å delt har nådd fram. 

- Arbeidet med «Ny kirkelig organisering» er godt i gang. Kirkerådet (KR) har laget en egen 
hjemmeside med  informasjon om dette hvor det legges ut informasjon fortløpende om temaet: 

thttps://kirken.no/kirkeligorganisering 
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Ledige stillinger og delvis plan for tilsetting. 

- Liste med oversikt over ferdige tilsettinger og ledige stillinger ble presentert.  

Gledelig med ca. 10 ansettelser i høst. I tillegge vil det bli inngått avtaler med 5 leke prestevikarer 

i stillinger vi ikke har klart å få kvalifiserte søkere til.   

 

Sak 39/19 Informasjon fra arbeidstakersiden. 

PF takket for at saken om betaling for vigsel/gravferd ble tatt opp så raskt. 

 

Tillitsvalgt for de kontoransatte sa at ansatte i Kirkelivsavdelingen opplever krevende tider på grunn 

av effektueringsprosessen som er satt i gang. KR kommer med store omfattende spørsmål som er 

helt umulig å svare på med så korte frister. 

 

Sak 40/19 Regnskapsrapport 2019. (BOS).     

2019 går mot et stort mindreforbruk på grunn av mange vakante prestestillinger. Som kirke må vi vise 

at vi kan bruke pengene til tjenlige formål for kirken i Mære. Vi må tenke nytt når 

rekrutteringsutfordringene er så store. 

 

Sak 41/19 Strategiplan, årsplan og budsjett 2020. 

Stiftsdirektøren presenterte følgende satsings- og fokusområder som vil bli foreslått overfor 

bispedømmerådet i desember: 

SATSINGER:   Dåp og Rekruttering 

FOKUSOMRÅDER: Kirke på nett, Diakoni, Kultur inkludert pilgrimsarbeid, Menighetsutvikling 

og Kirken i det flerkulturelle samfunnet/dialogarbeid. I tillegge til dette 

kommer aktiviteter gjennom ordinær drift.   

 

Bispedømmerådet har tidligere vedtatt at ressursfordelingsmodellen skal benyttes for å finne rett 

fordeling av presteressurser til hvert prosti. Modellen er oppdatert med grunnlag i ny prostiinndeling 

og statistikk fra 2016, 2017 og 2018. Ut fra en foreløpig beregning er fordelingen slik inkludert årsverk 

til prost: 

Søre Sunnmøre prosti  14 årsverk inkl prost 

Nordre Sunnmøre prosti  24 årsverk inkl prost 

Indre Romsdal prosti  5 årsverk inkl prost 

Molde domprosti    12 årsverk inkl prost 

Indre Nordmøre prosti  7 årsverk inkl prost 

Ytre Nordmøre prosti  9 årsverk inkl prost 

 

Tillitsvalgte hadde ingen spesielle innvendinger til forslagene.  

 

Sak 42/19 Rekrutteringsplan. 

Møre bispedømmeråd skal utarbeide egen rekrutteringsplan, og ba arbeidstakersiden peke ut en 

representant til utvalget. Anders Barstad fra PF sa seg villig til å stille i utvalgt.  

 

Sak 43/19 Nye beredskapsområder. 

Arbeidsgiversiden innledet med å orientere om at ny prostiinndeling aktualiserer spørsmålet om det 

er rett å opprettholde gjeldende beredskapsområder med 7 områder som er sammenfallende med 

prostigrensene.  

 

Fra 1. januar 2020 har Møre 6 prosti etter at Austre- og Nordre Sunnmøre prosti blir slått sammen til 

nye Nordre Sunnmøre prosti som strekker seg fra Ona fyr i vest til Geiranger i øst.  
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Fra januar 2020 går Nesset kommune over fra Indre Romsdal prosti til Molde domprosti. Spørsmålet 

er om Indre Romsdal prosti skal bli igjen som ett lite beredskapsområde, eller om dette 

beredskapsområdet skal slås sammen med Molde domprosti. 

 

Møre bispedømme har søkt KR om tilskudd til å beholde 7 beredskapsområder.  

 

I prostemøte 13. november uttrykte prostene at det er utfordrende med små prosti, fordi det blir så få 

prester å fordele beredskapen på. Samtidig er det krevende med store prosti og lange avstander. Det 

er likevel slik at det alltid er mulig å ringe den stedlige presten om avstandene er store.  

 

Saken ble drøftet og tillitsvalgte mente at de primært ønsker å beholde 7 beredskapsområder slik de 

er i dag.  

 

Sak 44/19 Forståelse av HTA § 13.2, Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling 

Bakgrunnen for saken er § 13.2 i HT hvor det heter: 

Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode utover en uke 

sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag, når vedkommende 

overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.  

 

Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver 

eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales 

en passende godtgjøring. 

 

Tillitsvalgte stilte seg positive til at arbeidstaker finner en passende godtgjøring, men at det i hvert 

enkelt tilfelle bør vær en beskrivelse av hva som forventes og hva som ikke forventes ved 

stedfortredelse. 

 

Sak 45/19 Stiftsdager i 2020 for alle kirkelige ansatte i Møre bispedømme. Tidspunkt, sted, tema og 

sammensetting av prosjektgruppe. 

Det er avgjort at: 
1) stiftsdagene legges til Geiranger i uke 40 og at arrangementet skal vare fra lunsj dag 1, hele dag 

2 og t.o.m. lunsj dag 3. 
2) prosjektgruppa fastsetter tema for stiftsdagene etter vurdering av innkomne framlegg fra 

arbeidstakerorganisasjonene, faggrupper og arbeidsgiver (bispedømmeråd og fellesråd). 
 
Kristian Risung sa seg villig til å sitte i prosjektgruppa. 

Arbeidstakersiden ba om tilbakemelding fra PF innen 2 uker da de skal ha styremøte. 

 
Sak 46/19 Oppmerksomhetsgaver vs. Møre bispedømme sitt Blomereglementet. 

Arbeidsgiversiden orienterte om at Møre bispedømme inntil nå har hatt eget Blomereglement for å 

sikre systematisk og lik oppfølging ved spesielle anledninger. Møre sitt Blomereglement tydeliggjør 

også hvem som har ansvar for å følge opp reglementet.  

 

KR har utarbeidet reglement for oppmerksomhetsgaver på nasjonalt nivå.  

https://bdrkr-ansatt.phb.no/113932/gaver 

 

Arbeidstakersiden ønsket at vi forsetter å bruke vårt eget Blomereglement, men at de nasjonale 

satsene for gaver tas inn i Møre sitt Blomereglement for å sikre at skattereglene for gaver blir ivaretatt. 
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Sak 47/19 Administrativ lederstøtte til prostene - prostesekretærer. 

Stiftsdirektøren la frem slik forsalg til prostesekretærressurs i de ulike prostiene: 

Søre sunnmøre  40 % 

Nordre Sunnmøre 70 % 

Indre Romsdal  20 % 

Molde domprosti 50 % 

Indre Nordmøre  25 % 

Ytre Nordmøre 40 %  

 

Tillitsvalgte gav sin tilslutning til denne fordelingen. 

 

Sak 48/19 Evaluering Hovedavtalen i Møre. 

I Hovedavtalens § 7-5 heter det at de lokale parter gjennomfører årlig evalueringsmøte om hvordan 

medbestemmelse og Hovedavtalen praktiseres. 

 

På grunn av forfall fra flere av PF sine medlemmer, ble saken utsatt til neste møte. 

 

Sak 49/19 Betaling for vigsel og gravferd. 

Saken om betaling for vigsel og gravferd ble behandlet i sentralt kontaktmøte av 24.10.19 hvor det 

ble oppsummert med at i de bispedømmer hvor det er gjort vedtak om at betaling for slike tjenester 

skal skje, har bispedømmekontoret ansvar for å sende ut faktura og motta betaling. Det ble 

understreket at prester aldri har anledning til å kreve, eller motta penger direkte fra brudepar eller 

pårørende ved gravferder.  

 

Møre bispedømmeråd har ikke gjort vedtak om slik betaling, og våre prester skal derfor bruke 

gjennomsnittsberegning i TID for slik arbeid og kan ikke ta seg betalt for det. 

 

  

Sak 50/19 Møteplan for RAMU og kontaktmøte. 

RAMU  6. desember kl. 09.45.  

Kontaktmøte  10. mars kl. 10.00 – 13.00. (ikke RAMU) 

 

RAMU                  26. mars kl. 10.15  

Kontaktmøte        13. mai kl. 10.00-13.00. RAMU kl. 12.30 

 

Sak 51/19 Spørsmål om innføring av kontinuerlig ABV for alle ansatte. 

Arbeidsgiversiden stilte følgende spørsmål til tillitsvalgte: 

1) Er det ønskelig å arbeide fram mot en ordning med kontinuerlig arbeidsveiledning for alle 

prestene som en selvfølgelig del av det å være prest i Møre? 

2) Hvilket tilbud bør de ansatte på bispedømmekontoret ha når det gjelder veiledning? 

Stabsveiledning? Gruppeveiledning i samarbeid med andre bispedømmer? 

3) Andre ting? 

 

Tillitsvalgte var positive til innføring av kontinuerlig ABV. Dette må eventuelt legges inn i budsjettet. 
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