
 

DEN NORSKE KIRKE 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 
 

Møtedato: 02.04.2020 kl. 10:00 
Møtested: Fjernmøte via Teams 
Arkivsak: 19/05138 
  
Til stede:  Kolbjørn Lie 

Brit Skjelbred 
Arild Kvernmo Pedersen, på telefon fra sak 24/20 
Erik Seem 
Agnes Sofie Gjeset 
Alex Ramstad Døsvik 
Grete Bækken Mollan 
Jon Henrik gulbrandsen 
Martha Garborg Bergslid 
Bjørn Thomas Åhren, på telefon fra sak 23/20 
Herborg Finnset 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Stiftsdirektør Steinar Skomedal – alle saker 

Leder PF, Eldfrid-Marie Bakken, sakene 23-24/20 
Rådgiver Olav Dahle Svanholm, sakene 26 og 28/20 
Seksjonsleder Inge Torset, sakene 25-29/20 
Daglig leder for Kirkelig dialogsenter Trondheim, Dag Aakre, sak 
28/20 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 21/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. Det godkjennes også at møtet gjennomføres som 
fjernmøte. 
Tilsettingssakene behandles for lukkede dører. 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 
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Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Det godkjennes også at møtet gjennomføres som 
fjernmøte. 
Tilsettingssakene, sakene 23 og 24/20, behandles for lukkede dører. 
 

 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

22/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.02.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023   

2 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 22/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møtet i Nidaros bispedømmeråd 27.02.2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Jon Henrik Gulbrandsen: Kommentar til teksten under møtebehandling i sak 12/20: 
Benevnelsen Beredskap endres til Krisehåndtering. 
 
Votering 

 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møtet i Nidaros bispedømmeråd 27.02.2020 godkjennes med 
Gulbrandsens kommentar. 
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Tilsettingssaker 

23/20 Tilsetting - Sokneprest i Fosen prosti med Leksvik og Stranda 
som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 23/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Se vedlagte innstillingsprotokoll 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Cato Engebretsen som sokneprest i Fosen prosti 
med Leksvik og Stranda sokn som tjenestested. 

 

 

 

24/20 Tilsetting av sokneprest i Gauldal prosti med Hølonda, 
Melhus, Horg og Flå som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 24/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Se vedlagte innstillingsprotokoll 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Tarjei Løvik som sokneprest i Gauldal prosti med 
Hølonda, Melhus, Horg og Flå sokn som tjenestested.  

 

 

 

 
Saker til behandling 

25/20 Høring - forslag til regler om krav til gjennomføring av 
fjernmøter i bispedømmerådene 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 25/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til Kirkerådets forslag til Forskrift om 
fjernmøter i bispedømmerådene. 
Bispedømmerådet slutter seg også til Kirkerådets tilrådning om å avvente erfaringene 
med fjernmøter før det eventuelt åpnes for det også for menighetsråd og fellesråd. 
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Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Forslag fra Britt Skjelbred: 
Det forutsettes at erfaringene med praktiseringen av den midlertidige forskriften om 
gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av Covic-19 også tillegges 
vekt ved innføring av den permanente forskriften. 
 
I løpet av samtalen kom det også forslag om at: 
Bispedømmerådet forutsetter at fysiske møter er den ordinære ordningen. 
 
 
Votering 

Stiftsdirektørens forslag til vedtak samt tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til Kirkerådets forslag til Forskrift om 
fjernmøter i bispedømmerådene. 
 
Bispedømmerådet forutsetter at fysiske møter er den ordinære ordningen. 
 
Bispedømmerådet slutter seg også til Kirkerådets tilrådning om å avvente erfaringene 
med fjernmøter før det eventuelt åpnes for det også for menighetsråd og fellesråd. 
 

Det forutsettes at erfaringene med praktiseringen av den midlertidige forskriften om 
gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av Covic-19 også tillegges 
vekt ved innføring av den permanente forskriften. 
 

 

 

 

26/20 Midlertidig delegasjonsreglement til bispedømmerådets 
arbeidsutvalg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 26/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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Nidaros bispedømmeråd delegerer til bispedømmerådets arbeidsutvalg å treffe 
avgjørelser på vegne av bispedømmerådet i saker som på grunn av den pågående 
pandemien ikke kan vente til neste ordinære møte. Avgjørelser som er truffet med 
hjemmel i denne fullmakt skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet. 
Unntatt fra delegasjonen er tilsettingssaker. 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd delegerer til bispedømmerådets arbeidsutvalg å treffe 
avgjørelser på vegne av bispedømmerådet i saker som på grunn av den pågående 
pandemien ikke kan vente til neste ordinære møte. Avgjørelser som er truffet med 
hjemmel i denne fullmakt skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet. 
Unntatt fra delegasjonen er tilsettingssaker. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

27/20 Orientering om Kirkelig Dialogsenter Trondheim 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 27/20 

 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Daglig leder for Kirkelig Dialogsenter Trondheim, Dag Aakre, orienterte om arbeidet  
ved Dialogsenteret. 
Deretter ble det en samtale om temaet.  
Votering 
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Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd takker for orienteringen og ønsker lykke til videre med det 
viktige arbeidet i skjæringspunktet mellom tro og samfunn. 

 

 

 

28/20 Oppsummering av evalueringsrapporten av SMM 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 28/20 

 
 
Møtebehandling i Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Misjonsrådgiver Olav Dahle Svanholm orienterte om evalueringsrapporten. 
 
 
Votering 

 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd takker for oppsummeringen av evalueringsrapporten og tar 
denne til orientering. 

 

 

 

 
Referatsaker 

29/20 Referat fra møtet i SMMN 11.02.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nidaros bispedømmeråd 2020-2023 02.04.2020 29/20 

 
Jon Henrik Gulbrandsen:  
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Etterlyser informasjon om hvordan de nye retningslinjer for såkornfondet kan komme 
menighetene til gode.  
 
Stiftsdirektør Steinar Skomedal orienterte om: 

- koronasituasjonen og det arbeidet som gjøres i bispedømmet 
- endring i betaling av Misjonsorganisasjonenes andel av utgiftene til 

misjonsrådgiver 
- oppdatering på prosjektet om Kirkelig organisering 
- Kirkerådet forbereder høring om SMM til høsten 

. 
Biskop Herborg Finnset orienterte om  

- visitasen i Malvik og Hommelvik 
- utdeling av Fjellbuprisen er utsatt 
- sentrale kirkelige instanser har tilrådd at kirkelig konfirmasjon utsettes 

Biskopen har bestemt nye datoer. 
- Kommende visitas i Gauldal er foreløpig ikke avlyst 
- NRK planlegger å sende gudstjenester fra Nidarosdomen 

 
Britt Skjelbred orienterte om 

- utviklingssamtalen med Kirkerådet.  
- Kriseberedskap for sørsamisk 
- Regler for medlemskap i sørsamisk menighet. Kan sørsamisk menighet  

omfatte både norske og svenske kirkemedlemmer? 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Nidaros bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tar referatsakene til etterretning. 
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