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DEN NORSKE KIRKE  

Møre bispedømeråd   
  

  

  

Møre bispedømeråd 2016-2019  

 Møtedato:  10.11.2017  
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Møre bispedømeråd  

MØTEINNKALLING     
  

Møre bispedømeråd 2016-2019  

  

Dato:  10.11.2017 kl. 10:00 – 16.00    
Sted:  Møre bispedømekontor    
Arkivsak:  17/00414    
Arkivkode:  421     

  

Mulige forfall meldes snarest til Anina Sørli Olsen, as698@kirken.no, tlf. 71 25 06 88  
  

Fire forfall er meldt:  
-Ann Kristin Sørvik, vara innkalt  
-Anette Fredly, vara innkalt men ingen kan stille  
-Maren Elgsaas Jenssen, vara innkalt  
-Ingeborg Midttømme, vara innkalt  
  

-Therese Utgård leder møtet i leders fravær  
  

Litt om dagen:  

-Opning i kapellet kl. 09.45 v/ Rikke Kopperstad.  
-Det er møte med SMM. Representantene møter til lunsj og vi setter av ca. 1 time.  
  

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjenning av protokoll  

  

- Protokoll Møre bispedømeråd 08.09.2017  

Tilsettingssaker  

  

Tilsetting av kapellan i Spjelkavik sokn i Nordre Sunnmøre prosti – u.off. v.  

52/17  
Offl. §25 1.ledd, saksordfører Hilde Vatne Lande  

Tilsetting av sokneprest i Ørskog og Stordal sokn i Austre Sunnmøre prosti  
53/17  

– u.off. v. Offl. §25 1.ledd, saksordfører Olav Myklebust  

Saker til behandling  

  

54/17  Rekneskapsrapport pr. 30.09.2017, saksordfører Frode Rabbevåg  

55/17  
Førebels høyring "Lov om tros- og livssynssamfunn, saksordfører Per Eilert 

Orten  

56/17  Høyring: Samansetting av Kyrkjerådet, saksordfører Olav Myklebust  
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57/17  
Oppnemning av medlemmer til representantskapet for Kirkens SOS – 

Møre, saksordfører Olav Rønneberg  
SMM i Møre bispedøme: Status og innspel til vidare strategi, saksordfører  

58/17 
Rikke Kopperstad  

Orienteringssaker  

  

59/17  Orienteringssaker 10.11.2017  

- Referat frå møte i RAMU-Møre av 13. september 2017  

- Referat frå REVU 20.09.17  

- Referat fra Kontaktmøte 6. september 2017  

- Referat fra møte i AMU 18. september 2017  

- Melding om vedtak i AMU 18.09.2017  

- Årsrapport 2016 - 2017  

Rundskriv 07/2017 fra KA - Regler om innsynsrett i ansettelses- og  
-  

oppsigelsessaker  

- Ledige stillingar og delvis plan for tilsetting per oktober 2017  

    

  

  

Molde 31.10.2017  
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 MØTEPROTOKOLL    

  

Møre bispedømeråd 2016-2019  

  

Dato:  08.09.2017 kl. 10:00  

Stad:    

Arkivsak:  17/00414  

    

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

Rønneberg, Ingeborg Midttømme, Rikke Elisabeth Grevstad  

Kopperstad, Olav Myklebust, Anette Fredly, Per Eilert Orten, Bjørn  

Olaf Storhaug  

    

Møtande varamedlemer: Margaret Sivertsen Mørk for Maren Elgsaas Jenssen, Ole Martin  

 Grevstad for Frode Rabbevåg  

    

Forfall:   Ingen  

    

Andre:  Bjørn Olaf Storhaug (sekretær), Stein Karstensen (tillitsvald) sak  

41/17 og 45/17. Hilde Lillestøl (Kirkens SOS) sak 49/17  

    

  

  

SAKSLISTE  Side  

Godkjenning av innkalling og saksliste  

- Møteinnkalling Møre bispedømeråd 08.09.2017    

Godkjenning av protokoll  

  

- Protokoll Møre bispedømeråd 16.06.2017    

Tilsettingssaker  

  

41/17 Tilsetting av sokneprest i Søre Sunnmøre prosti - Vanylven og Åram sokn 
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Saker til behandling  

  

42/17  Rekneskapsrapport pr 31.07.2017    

43/17  Innspel budsjett 2019    

44/17  Budsjett og årsplan 2018 - overordna styringssignal    

45/17  Utlysing av stillingar og tilsettingsprosessar i Møre bispedøme    

46/17  Endring av prostigrenser i Møre bispedøme    

47/17  Kirke 18-30    

48/17  Møteplan 2018    

49/17  Møte med Kirkens SOS Møre    

 

 

Orienteringssaker  

  

50/17  Orienteringssaker 08.09.2017    

Referatsaker  

  

51/17  Referatsaker 08.09.2017    

      

  

  

19.09.2017  
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Godkjenning av innkalling og saksliste  

- Møteinnkalling Møre bispedømeråd 08.09.2017  
  

Forslag til vedtak  

Innkalling og saksliste godkjent  
  

Møtebehandling  

Saksordførar: Ann-Kristin Sørvik  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

Innkalling og saksliste godkjent  
  

    

 

Godkjenning av protokoll  

- Protokoll Møre bispedømeråd 16.06.2017  
  

Forslag til vedtak  
Protokoll frå møte 16.06.2017 blir godkjent  
  

Møtebehandling  

Saksordførar: Ann-Kristin Sørvik  
Kommentarar til protokoll blei gitt  
  

Forslag til endring av vedtak – nytt punkt 2  
For seinare møter kan førebels protokoll bli lagt ut på heimesida etter frist for tilbakemelding 

frå møtedeltakarane. Protokollen blir formelt godkjent i neste møte.  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

1. Protokoll frå møte 16.06.2017 blir godkjent med dei kommentarar som blei gitt.  
2. For seinare møter kan førebels protokoll bli lagt ut på heimesida etter frist for 

tilbakemelding frå møtedeltakarane. Protokollen blir formelt godkjent i neste møte.  
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Tilsettingssaker  

41/17 Tilsetting av sokneprest i Søre Sunnmøre prosti - Vanylven 

og Åram sokn  
  

Forslag til vedtak  
Det blir vist til innstillingsrådet sin innstilling  
  

  

Møtebehandling  
Saksordførar: Rikke Kopperstad  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

Møre bispedømeråd tilset på fastsette vilkår  
1. Johnny Leikvoll Drabløs til stillinga som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti 

med Vanylven og Åram sokn som særskild tenesteområde.  
  

  

  

  

  

 

  

  

Saker til behandling  

42/17 Rekneskapsrapport pr 31.07.2017  
  

Forslag til vedtak  
Møre bispedømeråd tek rekneskapsrapportane pr. 31.07.2017 til vitande.  
  

Møtebehandling  
Saksordførar: Olav Myklebust  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

Møre bispedømeråd tek rekneskapsrapportane pr. 31.  
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43/17 Innspel budsjett 2019  
  

Møtebehandling  

Saksordførar: Olav Myklebust  
  

Votering  

Samrøystes  
  

Vedtak   
Bispedømerådet ber stiftsdirektøren utarbeide innspel til budsjett for 2019 på bakgrunn av 

moment som kom fram i møtet.  
  

  

  

  

  

44/17 Budsjett og årsplan 2018 - overordna styringssignal  
  

Forslag til vedtak  
Møre bispedømeråd ber om at dei overordna styringssignala blir følg opp i arbeidet med 

årsplan og budsjett for 2018.  
  

Møtebehandling  
Saksordførar: Therese B Utgård  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

Møre bispedømeråd ber om at dei overordna styringssignala blir følg opp i arbeidet med 

årsplan og budsjett for 2018.  
  

  

  

  

  

45/17 Utlysing av stillingar og tilsettingsprosessar i Møre 

bispedøme  
  

Forslag til vedtak  
  

1. Møre bispedøme vil innføre 6 månaders prøvetid for nye tilsette.  
2. Noverande formulering i stillingsutlysingar blir endra til:    

Opplysningar om samlivsform vil bli etterspurt og kan bli vektlagt.  
  

  

  

Møtebehandling  

Saksordførar: Olav Rønneberg  
  

Forslag til alternativt vedtak pkt 2 framlagt i møtet av Therese B Utgård:  
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2.1. Praksis med å innhente opplysning om samlivsform ved utlysning av 
prestestillinger i Møre avsluttes.  

  

2.2 Møre bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner skal bli anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, 
både i kirken og i samfunnet forøvrig.  

  

2.3 Møre bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 
på linje med andre søkere ved ansettelser. Alle som ønsker å arbeide i 
bispedømmet, oppfordres til å søke ledige stillinger i Møre.  

  

  

Votering  

Vedtakspunkt 1: Forslag til vedtak - stemmetal 9 for, 1 mot  
Vedtakspunkt 2: Endringsforslag frå Therese B Utgård - stemmetal: 4 for, 6 mot  
       Forslag til vedtak - stemmetal 6 for, 4 mot  
  

Etter at votering var fullført fremma Theres B Utgård slikt oversendingsforslag:  
  

Møre bispedømmeråd ber Kirkerådet om å avklare hvordan et bispedømme ved 

utlysing og tilsetting i prestestillinger kan etterspørre hvorvidt en prest ordner sitt 

samliv som gift og ikke samboende. Videre tydeliggjøre forholdet mellom 

bispedømmerådets tilsettingsmyndighet og biskopens tilsynsmyndighet i slike 

tilfeller.  
  

Oversendingsforslag:  

  

Oversendingsforslaget frå Therese B Utgård blir oversendt utan realitetsbehandling av 

bispedømerådet.  
  

  

Vedtak   

  

1. Møre bispedøme vil innføre 6 månaders prøvetid for nye tilsette.  
2. Noverande formulering i stillingsutlysingar blir endra til:    

Opplysningar om samlivsform vil bli etterspurt og kan bli vektlagt  
  

  

  

  

  

46/17 Endring av prostigrenser i Møre bispedøme  
  

Forslag til vedtak  
Møre bispedømmeråd vedtar å sende det framlagte høringsdokumentet ut på høring  
  

  

Møtebehandling  

Saksordførar: Per Eilert Orten  
  

Votering  
Samrøystes  
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Vedtak   

Møre bispedømeråd ber stiftsdirektøren kome tilbake med eit endeleg forslag til 

høyringsbrev.  
.  

  

  

  

  

  

47/17 Kirke 18-30  
  

Forslag til vedtak  

Bispedømerådet ber stiftsdirektøren ta momenta som har kome opp til etterretning 

og arbeide vidare med dei.  
  

  

Møtebehandling  

Saksordførar: Anette Fredly  
Samtale og momenter knytta til aldersgruppa 18 – 30 år.  
  

Votering  

Samrøystes  
  

Vedtak   

 Bispedømerådet ber stiftsdirektøren ta momenta som har kome opp til etterretning 

og arbeide vidare med dei.  

  

  

  

  

  

48/17 Møteplan 2018  
  

Forslag til vedtak  
Møre bispedømeråd fastsetter slik møteplan for 2018:  
26/1, 26/2, 6/4, 4/5, 15/6, 7/9, 5/10, 9/11 og 14/12  
  

  

Møtebehandling  

Saksordførar: Ann-Kristin Sørvik  
  

Forslag frå stiftsdirektør om å endre møteplanen slik at det ikkje blir møte 6. oktober 2017  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

1. Møre bispedømeråd fastsetter slik møteplan for 2018:  
2/2, 26/2, 6/4, 4/5, 11/6, 7/9, 5/10, 9/11 og 14/12  

2. Møteplanen for 2017 blir endra slik at det ikkje blir møte 6. oktober 2017  
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49/17 Møte med Kirkens SOS Møre  
  

Forslag til vedtak  
Møre bispedømeråd tek orienteringa frå dagleg leiar Hilde Lillestøl i Kirkens SOS i Møre til 

orientering.  
  

Møtebehandling  

Dagleg leiar for Kirkens SOS i Møre tok del i møtet.  
Ho presenterte verksemda og arbeidet.  
  

Votering  
Samrøystes  
  

Vedtak   

Møre bispedømeråd tek orienteringa frå dagleg leiar Hilde Lillestøl i Kirkens SOS i Møre til 

orientering.  
  

  

  

  

  

  

 
  

Orienteringssaker  

Saksnr.  Arkivsak  Tittel  

50/17  17/00414-31  Orienteringssaker 08.09.2017  

I tillegg til dei framlagte orienteringssakene, blei det gitt munnlege orienteringar av:  
- Olav Myklebust – Kyrkjerådssaker  
- Leiar - Ann-Kristin Sørvik    
- Stiftsdirektør - Bjørn Olaf Storhaug   
- Biskop - Ingeborg Midttømme  
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Referatsaker  

Saksnr.  Arkivsak  Tittel  

51/17  17/00414-30  Referatsaker 08.09.2017  

  



 

 

52/17: Denne saken er unntatt offentlighet. 

  
 Tittel: Tilsetting av kapellan i Spjelkavik sokn i Nordre Sunnmøre prosti  

 Tilgangskode: Begrenset  

 Paragraf: Offl. § 25 første ledd  



 

 

53/17:  Denne saken er unntatt offentlighet. 

  
 Tittel: Tilsetting av sokneprest i Ørskog og Stordal sokn i Austre Sunnmøre prosti.  

 Tilgangskode: Begrenset  

 Paragraf: Offl. § 25 første ledd 



 DEN NORSKE KIRKE  

Møre bispedømeråd  
 

 

  

  

  

Saksbehandler  Arkivkode  Arkivsak  Ugradert  

Åshild Stige  121  17/02919-7      

  

  

Saksnummer  Råd/utvalg  Møtedato  

54/17  Møre bispedømeråd 2016-2019  10.11.2017  

  

  

  

Rekneskapsrapport pr. 30.09.2017  
  

  

  

Vedlegg:   

Rekneskap administrasjonen pr. 30.09.2017  
Rekneskap presteskapet pr. 30.09.2017  
  

  

Saksorientering  
Administrasjonen:  

Lønsutgiftene følgjer budsjettet. Høgt sjukefråvær første halvår gir høgare refusjon frå NAV 

enn budsjettert. Det blei i liten grad sett inn vikar. Dette er hovudårsaka til mindreforbruket 

på lønsutgifter på kr 537 000 på administrasjonen.   
  

Det er også eit lite mindreforbruk på reiseutgifter.  
  

Inntekter frå arrangement i 2016 gir ei meirinntekt. Tilskot frå opplysningsvesenets fond til 

rådgjevarstilling er budsjettert, men er ikkje godskreve enno.  
  

Samla er det eit mindreforbruk på kr 786 000 per. 30.09.2017.  
  

Presteskapet:  

Samla lønsutgifter til presteskapet er kr 1 013 000 høgare enn budsjettert.  
  

Det er viktig å halde fokus på lønsutgiftene og følgje bispedømerådet sitt vedtak om 

innsparing ved ulike fråvær/ledige stillingar.  
  

Etter tredje kvartal har vi eit mindreforbruk på refusjon av flytteutgifter og bilgodtgjersle. Vi 

reknar med at det blir ei innsparing på desse postane i 2017.   
  

Refusjon av løn til prostesekretærar blir utbetalt i november/desember. Vi ventar at 

mesteparten av dette budsjettet blir nytta.  
  



 

 

Rekneskapen viser eit mindreforbruk pr 30.09.2017 på kr 585 000. På grunn av forskyving i 
utgiftene i høve til budsjettet, ventar vi eit mindre meirforbruk på utgiftene til presteskapet i 
2017.  
  

  

Forslag til vedtak  

Rekneskapen pr. 30.09.2017 vert teken til vitande.  

  

    
   



DEN NORSKE KIRKE  

Møre bispedømeråd  
 

 

  

  

Saksbehandler  Arkivkode  Arkivsak  Ugradert  

Arvid Helle  602  17/05822-6      

  

  

Saksnummer  Råd/utvalg  Møtedato  

55/17  Møre bispedømeråd 2016-2019  10.11.2017  

  

  

  

Førebels høyring «Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn»  
  

     

  

  

Saksorientering Om høyringsdokumentet  

Kulturdepartementet har sendt rammelova «Helhetlig lov om tros- og 

livssynssamfunn» ut på høyring. Høyringsfrist er 31. des. 2017. Saka blir lagt 

fram for Møre bispedømeråd til førebels sakshandsaming til møtet 10. 

november. Endeleg høyringsuttale blir vedteken i bispedømerådet på 

desembermøtet.  
  

I følgjeskriva frå Kyrkjerådet så blir det nye lovutkastet helsa velkommen. 

KR meiner at ny lov er naudsynt oppfølging av grunnlovsendringane. Som 

følgje av at Dnk ikkje lenger er statskyrkje, men sjølvstendig trussamfunn, 

er det naturleg at lovverket for Dnk er del av det same lovgrunnlag som 

andre trus- og livssynsamfunn lyt rette seg etter. Det er KR si vurdering at 

lova samstundes som ho gir alle likt høve til å utøve sin religion og sitt 

livssyn, også tar vare på Dnk sitt behov som majoritetskyrkje og 

landsdekkande kyrkje.   
  

KR  vurderer at høyringsdokumentet er godt gjennomarbeidd, administrativt 

forenklande og at dokumentet  innfrir Kyrkjemøtet sitt vedtak.  
    

  

Hovudproblemstillingar i høyringa  

1) I høyringsuttalen er eit av nøkkelspørsmåla korleis ein tenkjer seg 

finansiering. Finansiering gjennom medlemsavgift er ikkje lenger 

med som alternativ. Lovforslaget fastset at  alle trus- og 

livssynssamfunn utanom Dnk skal ha direkte statleg finansiering. 

Lovforslaget opnar likevel opp for at finansiering av Dnk kan skje  

anten som for andre trus- og livssynssamfunn, gjennom rein statleg 

finansiering, eller gjennom ei vidareføring av dagens modell, der 

tilskotet blir gitt både som direkte tilskot via staten og gjennom 

kommunalt tilskot.   
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2) Eit anna hovudspørsmål er om det er rett at Dnk får anna posisjon i 

lovverket enn andre trus- og livssynssamfunn. Sjølv om prinsippet 

om  
   

lik handsaming er viktig, kan ein sjå at Dnk sin posisjon i 

samfunnet er slik at det på nokre område og i nokre situasjonar 

kan vere rett å handsame Dnk annleis. Som majoritetskyrkje der 

72% av folket er medlemer, som landsdekkande, som 

kulturforvaltar og i kraft av sin historiske posisjon, kan det i nokre 

samanhengar synast rett at Dnk har ein annan posisjon enn andre 

trus- og livssynssamfunn. I tillegg lyt ein leggje til at Grunnlova § 

16 sin ordlyd om at Dnk «forblir Norges folkekirke» og at Dnk sin 

institusjonelle og tradisjonsbærande rolle i landet også opnar for 

at det kan vere naudsynt å regulere og finansiere tilhøvet til Dnk 

annleis enn andre trus- og livssynssamfunn.  
  

3) Eit tredje hovudpunkt er spørsmålet om at høyringsdokumentet gir 

Kyrkjemøtet mynde til å fastsette Dnk sin organisasjon og ordning.  
  

4) For mange er også spørsmål knytt til bygging og bruk av kyrkje, 

forvaltning av kyrkja sine fond, reglar for  inventar og utstyr viktige. 

Lova gir mynde til Kyrkjerådet å treffe avgjerd i desse sakene.   
  

5) Spørsmål rundt medlemskap får også fokus, særleg blir dagens 

ordning med «tilhøyrande». Udøypte born der minst ein av foreldra 

er medlemer i Dnk, blir rekna som tilhøyrande. Lova opnar for at 

denne ordninga fell bort. Ved å fjerne ordninga med «tilhøyrande»,  

så utfordrast ordninga om at Dnk i dag mottar fødselsinformasjon, 

samstundes vil ei slik forståing gi utfordringar i trusopplæringa sitt 

ønskje om kontakt med alle i dei forskjellige alderstrinna.  
  

  

Om høyringsprosessen  

Departementet inviterer til å gi høyringsuttale slik at ein via nettet svarar på 

einskilde spørsmål i svaralternativa samd/usamd (enig/uenig). I tillegg får ein 

høve til å gi uttrykk for om spørsmålet er viktig/mindre viktig. Til kvar 

spørsmål blir det også gitt høve til å formulere eigne kommentarar. I 

saksframlegget til endeleg høyringsuttale vil ein vurdere samd/usamd, 

viktig/uviktig og gi kommentarar på generelt grunnlag og til dei aktuelle 

spørsmålsstillingane.    
  

Høyringsspørsmåla  

Lovens formål og medlemskapsspørsmål   
1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og 

livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18 og § 1.   
  

2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og 

livssynssamfunnene, jf. kap. 7 og § 1.   
  

3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som  
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"sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et 

sekulært livssyn", jf. kap. 7 og § 1.   
  

4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til 

tros- og livssynssamfunn oppheves, jf. kap. 18 og §§ 2 og 3.   
  

Registrering og tilskudd   

5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn 

at samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år, 

jf. kap. 7 og § 3.   
  

6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn 

søker om å bli registrert i fellesskap, jf. kap. 7 og § 3.   
  

  

7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt 

særlige tilfeller, jf. kap. 7 og § 3.   
  

8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å 

kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag 

til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.   
  

9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd 

til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, jf. kap. 13 

og § 4.   
  

10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 

skal beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år, 

jf. kap. 14 og § 4.   
  

11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med 

endringene i statens tilskudd til Den norske kirke, jf. kap. 14 og § 

4.   
  

12. Tilskudd til investeringer i Den norske kirkes kirkebygg fra før 

1900 skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre 

tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og § 4.   
  

13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det 

offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til 

andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og § 4.   
  

14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige 

stilling skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til 

andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og § 4.   
  

15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra 

stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, jf. 

kap. 15 og § 6.   
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16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om 

registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn med 

virksomheten, jf. kap. 17 og § 7.   
  

17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett 

fylkesmannsembete, jf. kap. 17 og § 7.   
  

Den norske kirke   
18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske 

kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye 

trossamfunnsloven, jf. kap. 8 og §§ 8 – 16.   
  

19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere 

bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, 

kirkelige organer og valg til disse, jf. kap. 8 og §§ 10 og 11.   
  

  

20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om 

kirkebygg, jf. kap. 8 og § 13.   
  

21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, 

og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivlova skal gjelde for kirken, jf. kap. 8 og § 

16.   
  

22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av 

kirken skal betale medlemskontingent, jf. kap. 10 og § 12.   
  

23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er 

selvstendige rettssubjekter skal videreføres, jf. kap. 8 og § 9.   
  

24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at   

a) dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten 

og kommunene føres videre   
  

eller mener du at   
b) staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har 

for finansiering av den lokale kirke,jf. kap. 9 og § 12 

(alternativer)?   
  

Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål   
25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 

19 og forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13.   
  

26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal 

videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til 

endringer i gravferdsloven § 23.   
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27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe 

vedtak om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. 

kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.   
  

28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, 

skal overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til 

endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24.   
   

  

  

  

Forslag til vedtak  

Bispedømerådet sluttar seg til den førebelse saksutgreiinga og støttar framlegg til vidare 

høyringsprosess.  
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Saksbehandler  Arkivkode  Arkivsak  Ugradert  

Bjørn Olaf Storhaug  200  17/05894-2      

  

  

Saksnummer  Råd/utvalg  Møtedato  

56/17  Møre bispedømeråd 2016-2019  10.11.2017  

  

  

  

Høyring: Samansetting av Kyrkjerådet  
  

  

  

Vedlegg:   

Høring om Kirkerådets sammensetning  
Høringsnotat - Kirkerådets sammensetningdocx.docx  
  

  

Saksorientering  

Som del av arbeidet med reglar for val av Kyrkjeråd, er det no aktuelt for Kyrkjemøtet å ta 

stilling til samansetting av Kyrkjerådet. Før handsaming i Kyrkjerådet/Kyrkjemøtet er saka 

sendt på høyring.   
  

Høyringsfristen er 8. november. Møre bispedømeråd har fått utsatt høyringsfrist til 10. 

november.  
  

Det blir vist til høringsnotatet for nærare utgreiing og bakgrunn for saka.  
  

Som ledd i sak om «vegvalg for ny kyrkjeordning» ga Møre bispedømeråd slik 

høyringsuttale  knytt til spørsmål om Kyrkjerådet sin funksjon og samansetting:  
  

24  Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning?   

Svar:   
Møre bispedømmeråd støtter et flertall i Kirkerådets foreløpige vurdering. 

Kirkerådet har i dag et passende antall medlemmer. For å ivareta en geografisk 

spredning bør bestemmelsen om at hvert bispedømme skal ha minst èn 

representant i Kirkerådet opprettholdes. Videre at det legges til grunn at det bør 

tilstrebes minst 20 prosent representasjon av unge under 30 år og minst 40 

prosents representasjon av begge kjønn i Kirkerådet.   
  

Når det gjelder navn for valgte rådsorgan og administrative sekretariatet mener 

Møre biskop at begge kan hete «Kirkerådet». Navn er imidlertid av mindre 

betydning i forhold til behovet for å sikre at alle bispedømmerådet blir hørt og har 
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lik adgang til den informasjon saksbehandlinga i Kirkerådet gir. Ikke skape 

usikkerhet om denne delen av demokratiet når så mye ellers er i endring.  
  

Spørsmåla i hyringa  
  

1. Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet?  
Tilråding: Val av leiar av Kyrkjerådet bør vere som i dag.  
   

2. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være 

representert i Kirkerådet?   
Tilråding: Kvart bispedøme bør vere representert i Kyrkjerådet  

3. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må 

være medlem av Kirkemøtet?  
Tilråding: Medlemmer av Kyrkjerådet må vere medlem av Kyrkjemøtet, men med unntak 

for spørsmål 6 og 7  
4. Har høringsinstansen synspunkter på antallet prester i Kirkerådet?   

Tilråding: Som i dag  
5. Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkedet?  

Tilråding: Som i dag  
6. Har høringsinstansen synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk 

kirkeråds deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet?  
Tilråding: Kan vere medlem av Kyrkjerådet  

7. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjon i 

Kirkerådet kan ivaretas?  
Tilråding: Kyrkjemøtet veljer mellom kandidatar foreslått av Ungdommens Kyrkjemøte  

8. Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet?  
Tilråding: I prinsipp som i dag  

9. På bakgrunn av høringsinstansens vurderinger til spørsmålene ovenfor: Hvordan 

ønsker høringsinstansen oppsummerende at Kirkerådet skal sammensettes?  
Tilråding: Bispedømerådet halder fast på si tidlegare uttale i vegval-saka:  

Kyrkjerådet har i dag eit passande antal medlemmer. For å ivareta geografisk 

spreiing bør regelen om at kvart bispedøme skal ha minst èin representant i 

Kyrkjerådet blir oppretthaldt. Vidare at det blir lagt til grunn at det bør bli tilstreba 

minst 20 prosent representasjon av unge under 30 år og minst 40 prosent 

representasjon av begge kjøn i Kyrkjerådet.   
  

  

  

Forslag til vedtak  

Møre bispedømeråd avgir høyring om samansetting av Kyrkjerådet slik det går fram av 

saksutgreiinga.  
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Saksbehandler  Arkivkode  Arkivsak  Ugradert  

Bjørn Olaf Storhaug  700  17/04432-7      

  

  

Saksnummer  Råd/utvalg  Møtedato  

57/17  Møre bispedømeråd 2016-2019  10.11.2017  

  

  

  

Oppnemning av medlemmer til representantskapet for Kirkens SOS - 

Møre  
   

  

          

Saksorientering  

Møre bispedømeråd skal oppnemne medlemmer til representanskapet for Kirkens SOS – 

Møre.  
  

Oppnemninga følger valperioden 2016 – 2019. Ved ein feil er oppnemning ikkje gjort 

tidlegare.   
  

Val til representanskap blir normalt gjort blant medlemmer av bispedømerådet.  
  

  

Forslag til vedtak  

Møre bispedømeråd oppnemner desse medlemmene til representanskapet for Kirkens 

SOS – Møre  
1.  
2.  
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Saksbehandler  Arkivkode  Arkivsak  Ugradert  

Ole Kristian With Due  723  17/06214-1      

  

  

Saksnummer  Råd/utvalg  Møtedato  

58/17  Møre bispedømeråd 2016-2019  10.11.2017  

  

  

  

SMM i Møre bispedøme: Status og innspel til vidare strategi  
  

  

  

Vedlegg:   

Signert SMM-avtale 2017.pdf  
SMM Strategiplan 2015-2018 vedtatt i SMM-rådet 24.09.2014.docx  
Handlingsplan SMM Møre 2017.docx  
  

  

Saksorientering  

Samarbeid Møre og Misjon er eit formelt samarbeid mellom sju misjonsorganisasjonar og 

Den norske kyrkja på både nasjonalt og regionalt nivå. Hovudformålet med samarbeidet er 

å knytte misjonsorgansasjonane og kyrkjelydane i Den norske kyrkje tettare sama. Dette 

vert synleg lokalt mest gjennom misjonsavtalane mellom kyrkjelydar og organisasjonar og 

trusopplærings- og kyrkjelydsarbeidet som er knytt til desse.  
  

Samarbeidet er forankra og stadfesta i Kyrkjemøtet gjennom fleire vedtak, sist i sak 

KM07/12 «Misjon til forandring». Regionalt er samarbeidet forankra i ein samarbeidsavtale 

og vert synleg gjennom det regionale SMM-utvalet og i samarbeidet om en stillingsressurs 

for rådgjevar misjon i Møre bispedøme.  
  

Det vert lagt opp til eit årleg møte mellom Møre bispedømeråd og SMM Møre, sist i sakane 

053/16 og 054/16 der fornya regional samarbeidsavtale vart vedteke og Mørebispedøme 

oppnemnde representantar til SMM Møre.   
  

I saka som ligg føre no vert det lagt opp til informasjon og samtale etter følgjande plan:  
  

a. Aktuelt frå SMM nasjonalt/globalt v/dagleg leiar i SMM nasjonalt Knut Hallen  
b. Aktuelt/status frå SMM i bispedømmet v/misjonsrådgjevar og SMM-

utvalsleiar  

c. Samtale ut frå innleiingane: Korleis kan vi utvikle og styrke samarbeidet 

mellom kyrkjelyd og misjon i vårt bispedøme?   
d. SMM Møre utarbeider årleg ein regional handlingsplan basert på ei nasjonal 

strategiplan. Møre bispedømeråd inviterast til å kommentere både 



DEN NORSKE KIRKE  

Møre bispedømeråd  
 

 

handlingsplan for SMM Møre, og den gjeldande nasjonale strategiplana for 

2015-2018 som no er klar for revidering (sjå vedlegg til saka).   
  

  

  

Forslag til vedtak  

Møre bispedømeråd tek framlegga frå SMM nasjonalt og regionalt til etterretning.   

  

   

Mørebispedømeråd takkar også for det gode samarbeidet med misjonsorganisasjonane 

gjennom SMM Møre, og ber om at dei moment som kom fram i samtalen i saka vert teke 

med i det vidare arbeidet i SMM.  
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Saksbehandler  Arkivkode  Arkivsak  Ugradert  

Anina Sørli Olsen  421  17/00414-40      

  

  

Saksnummer  Råd/utvalg  Møtedato  

59/17  Møre bispedømeråd 2016-2019  10.11.2017  

  

  

  

Orienteringssaker 10.11.2017  
  

• Referat frå møte i RAMU Møre 13. september 2017.docx  
• Referat frå REVU 20.09.17  
• Årsrapport 2016 – 2017  
• Referat fra Kontaktmøte 6 med tre vedlegg:  

1. Oversikt over status særavtaler - oppdatert etter Kontaktmøte 15.06.17  
2. Bruk av enkeltpersonforetak mv. - bispedømmene i Den norske kirke  
3. Skattedirektoratet - om bruk av enkeltpersonforetak i bispedømmerådene  

• Referat fra møte i AMU 18.09.2017  
• Melding om vedtak i AMU 18.09.2017  
• Rundskriv 07/2017 fra KA  
• Ledige stillinger og plan for tilsetting oktober 2017  

  

  

  

          

Saksorientering  

Orienteringssaker følger vedlagt.  
  

  

Forslag til vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering.  
  

   


