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Leif Endre Grutle for Ingeborg Midttømme, Ole Martin Grevstad for 
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Andre: Bjørn Olaf Storhaug (referent) 

 Alice Elnes i sak 36/18, 37/18, 38/18, 39/18 

Åshild Stige i sak 39/18 

Staben ved bispedømmekontoret i sak 40/18 
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11.06.2018 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

34/18 Møteinnkalling 11.06.2018 
 
Møtebehandling 

Innkalling og saksliste behandla. Saker for lukka dører blir fastsett. 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjent. Sakene 34/18, 36/18, 37/18, 38/18 og 42/18 blir 

handsaminga for lukka dører. 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

 

35/18 Møteprotokoll 04.05.2018 
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Forslag til vedtak 
Protokoll frå møte 3/5-18 vert godkjent. 

 

 
Møtebehandling 

Gjennomgang gjort, kommentarer gitt 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Protokoll frå møtet 3/5-18 godkjent med dei kommentarar som vart gitt. 

 

 
Tilsettingssaker 

 

 

36/18 Tilsetting av sokneprest i Tresfjord og Vike sokn i Indre 
Romsdal prosti. 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Møre bispedømmeråd viser til konklusjonen i innstilingsprotokollen og tilset på fastsette 

vilkår 
1. Anders Barstad 

som sokneprest i Tresfjord og Vike sokn i Indre Romsdal prosti. 

Tilsettinga er gjort med forbehold om ordinasjon. 

 

 
Møtebehandling 

Saksordførar: Anette 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Møre bispedømmeråd viser til konklusjonen i innstilingsprotokollen og tilset på fastsette 

vilkår 
Anders Barstad 

som sokneprest i Tresfjord og Vike sokn i Indre Romsdal prosti. 

Tilsettinga er gjort med forbehold om ordinasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37/18 Tilsetting av sokneprest i Vatne og Hamnsund sokn i Nordre 
Sunnmøre prosti. 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
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Forslag til vedtak 
 

Møre bispedømmeråd viser til konklusjonen i innstilingsprotokollen og tilset på fastsette 

vilkår 
Nr 1: Karl Johan Bryne 
Nr 2: Anders Barstad 

 

som sokneprest i Vatne og Hamnsund sokn Nordre Sunnmøre prosti.  

 

Tilsettinga er gjort med forbehold om ordinasjon for Anders Barstad 

 

 
Møtebehandling 

Saksordførar: 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Møre bispedømmeråd viser til konklusjonen i innstilingsprotokollen og tilset på fastsette 

vilkår 
Nr 1: Karl Johan Bryne 
Nr 2: Anders Barstad 

som sokneprest i Vatne og Hamnsund sokn Nordre Sunnmøre prosti.  

Tilsettinga er gjort med forbehold om ordinasjon for Anders Barstad. 

 

 

 

 

 

 

38/18 Tilsetting av kapellan i Sula sokn i Nordre Sunnmøre prosti. 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

Forslag til vedtak 
Møre bispedømmeråd viser til konklusjonen i innstilingsprotokollen og tilset på fastsette 

vilkår 
1. Kirsti 
2. Anders Barstad 7 stemmer 

som kapellan i Sula sokn i Nordre Sunnmøre prosti. 

Tilsettinga er gjort med forbehold om fullført utdanning og ordinasjon. 

 
Møtebehandling 

Saksordførar:  

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Møre bispedømmeråd viser til konklusjonen i innstilingsprotokollen og tilset på fastsette 

vilkår 

 

Nr 1:  

      Nr 2: 

 

som kapellan i Sula sokn i Nordre Sunnmøre prosti. 
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Tilsettinga er gjort med forbehold om fullført utdanning og ordinasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

39/18 Revisjon budsjett 
 

Forslag til vedtak 
 

Møre bispdømeråd vedtek følgjande auke i budsjettet for 2018: 

 

Drift: 

 Vikar ved arbeidsvegleiarutdanning kr 514 000 

 Prostesekretær kr 50 000 

 Vikar ved særskilde tilhøve kr 200 000 

 Reserve budsjettert på andre driftsutg. kr 550 000 

 Kr 1 314 000 

Tilskot: 

 Tilskot trusopplæring kr 423 000 

 Tilskot diakoni og undervisning kr 485 000 

 

Møtebehandling 

Saksordførar: Olav Myklebust 

 

Votering 

Samrøystes 

 

Vedtak  

Møre bispdømeråd vedtek følgjande auke i budsjettet for 2018: 

 

Drift: 

 Vikar ved arbeidsvegleiarutdanning kr 514 000 

 Prostesekretær kr 50 000 

 Vikar ved særskilde tilhøve kr 200 000 

 Reserve budsjettert på andre driftsutg. kr 550 000 

 Kr 1 314 000 

Tilskot: 

 Tilskot trusopplæring kr 423 000 

 Tilskot diakoni og undervisning kr 485 000 
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40/18 Effektivisering av merkantile tjenester i rettssubjektet Den 
norske kirke 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Møre bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets anbefaling med hensyn til 
samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi, og 
støtter opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn, samt arkiv.  
 
Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene kan 
overføres fra bispedømmerådet til felles enheter i rettssubjektet Den norske kirke. 
 

2. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, 
behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rettssubjektet Den 
norske kirke. 
 

3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder 
tilstrekkelig ressurser til å ivareta de merkantile og kirkefaglige oppgaver og funksjoner 
som fortsatt tilligger biskop og bispedømmerådet.    

 
4. Møre bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og 

avtaleverk. 

5. Som arbeidsgiver vil det være viktig å ivareta alle ansatte i denne prosessen. Møre 
bispedømmeråd gir tilslutning til effektivisering av merkantile ansatte og så langt det er 
mulig bør det skje ved hjelp av naturlig avgang og frivillige forflytninger. Oppsigelse av 
fast tilsatte må være absolutt siste alternativ i omstillingsprosessen. 

6. Møre bispedømmeråd mener det bær være en målsetting for prosessen at kvaliteten i 
forvaltningen ikke reduseres. Møre bispedømmeråd ønsker at landsdekkende 
merkantile funksjoner blir desentralisert og fordelt på bispedømmekontorene. Møre 
bispedømmeråd ønsker at bispedømmerådene får prosjektgruppene sine resultat til 
uttale før endelig vedtak blir fatta. 

 

 

 
Møtebehandling 

Saksordførar: Frode Rabbevåg 

 

Notat frå stab utarbeidet i allmøte sendt til medlemmer av bispedømerådet på førehand.  

Representantar for stab fekk høve til å uttale seg i innleiinga av saka: 

 Åshild Stige (Parat) 

 Bjørn Rasmussen (UNIO) 

 John Erik Brakstad (Verneombud) 

 
Forslag til endring: 

Leif Endre Grutle:  

1. Pkt 1 endres til: Møre bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets 
anbefaling med hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, 
regnskap og økonomi (Resten av punktet strykes). 

2. Pkt 5 flyttes opp som nytt pkt 2 

 

Olav Rønneberg: Slå sammen pkt 4 og 5 og la dette bli nytt pkt 2 
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Ann-Kristin Sørvik: Siste pkt 6 blir nytt pkt 7 og «ønsker» endres til «ber om» 

 

 

 

 

Votering 

Pkt1 – forslag til endring: 8 stemmer 

Nytt pkt 2 – vedtatt med 9 stemmer 

Forslag pkt 3 nytt pkt 2 – enstemmig  

Forslag pkt 4 nytt pkt 3 -  enstemmig 

Forslag pkt 5 nytt pkt 4 – enstemmig 

 

 

Helhetlig: 9 stemmer for 1 stemme mot 

 

 

 

Vedtak  

1. Møre bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets anbefaling med hensyn 
til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi.  

2. Møre bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og 
avtaleverk. Som arbeidsgiver vil det være viktig å ivareta alle ansatte i denne 
prosessen. Møre bispedømmeråd gir tilslutning til effektivisering av merkantile 
ansatte og så langt det er mulig bør det skje ved hjelp av naturlig avgang og frivillige 
forflytninger. Oppsigelse av fast tilsatte må være absolutt siste alternativ i 
omstillingsprosessen. 

3. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, 
behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rettssubjektet 
Den norske kirke. 

 
4. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder 

tilstrekkelig ressurser til å ivareta de merkantile og kirkefaglige oppgaver og 
funksjoner som fortsatt tilligger biskop og bispedømmerådet.    
 

5. Møre bispedømmeråd mener det bær være en målsetting for prosessen at 
kvaliteten i forvaltningen ikke reduseres. Møre bispedømmeråd ønsker at 
landsdekkende merkantile funksjoner blir desentralisert og fordelt på 
bispedømmekontorene.  
 

6. Møre bispedømmeråd ber om at bispedømmerådene får prosjektgruppene sine 
resultat til uttale før endelig vedtak blir fatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41/18 Grensereguleringer i Møre bispedøme 
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Forslag til vedtak 
Møre bispedømmeråd sender forslag til endring av prosti- og bispedømmegrenser ut på 

høring til aktuelle høringsinstanser etter at det er gjort nødvendige vedtak av Storting, 

Regjering, Departement eller Fylkesting. 

 

 

Møtebehandling 

Saksordførar: Per Eilert Orten 

Kommentarar blei gitt og vil bli innarbeida.  

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

Møre bispedømmeråd sender forslag til endring av prosti- og bispedømmegrenser ut på 

høring til aktuelle høringsinstanser etter at det er gjort nødvendige vedtak av Storting, 

Regjering, Departement eller Fylkesting. 

 

 

 

 

 

 

 

42/18 Arbeidsplassundersøkingane i Møre bispedøme 2017 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1 ledd jf. revl. § 18 ledd nr. 2 

 

Forslag til vedtak 
1. Møre bispedømeråd tek dei framlagde arbeidsplassundersøkingane i 2017 for 

prestar, prostar og tilsette ved bispedømekontoret til vitande. 
2. Møre bispedømeråd stiller seg bak RAMU sitt vedtak i møte 3.mai 2018. 

 

 
Møtebehandling 

Saksordfører: Olav Rønneberg 

 
Votering 

Samrøystes 

 
Vedtak  

1. Møre bispedømeråd tek dei framlagde arbeidsplassundersøkingane i 2017 for 
prestar, prostar og tilsette ved bispedømekontoret til vitande. 

2. Møre bispedømeråd stiller seg bak RAMU sitt vedtak i møte 3.mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

43/18 Revidert møteplan 2018 
 

Forslag til vedtak 
 

Møre bispedømeråd fastsetter revidert møteplan for hausten 2018: 

28/9, 2/11 og 14/12. 
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Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Møre bispedømeråd fastsetter revidert møteplan for hausten 2018: 

28/9, 2/11 og 14/12. 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
44/18 17/00414-70 Orienteringssaker 11.06.2018 

 
Munnlege orienteringar: 

 

Stiftsdirektør:   Redusert betjening i sommar. Fungerande for biskop og stiftsdirektør 

   Bispedømerådet eige arbeidsrom på Kirkebakken (intranett) 

Olav Myklebust:  Oppnemt i AGU og AU i Kyrkjerådet (fråtrådt si kyrkjelege stilling) 

   Orienteringar frå møte i Kyrkjerådet 

 

 
Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
45/18 17/00414-69 Referatsaker 11.06.2018 
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