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MØTEPROTOKOLL  

 

Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 08.05.2019 kl. 9:00 
Sted: Erkebispegården 
Arkivsak: 16/00002 

  

Tilstede:  Agnes Sofie Gjeset 

Per Winsnes 

Jon Roar Bruholt 

Alex Ramstad Døsvik  

Jon Høsøien 

Gunnar Winther 

Herborg Finnset 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Camilla Maria Vågan 

Andreas Hilmo Grandy-Teig 

Bertil Jønsson 

  

Forfall:  Trude Holm 

Harald Hauge 

Nils Tonny Bransfjell 

Anne Berit Skjerve Sæther 
  

Andre: Stiftsdirektør Steinar Skomedal, alle saker 

Rådgiver Olav Dahle Svanholm, sakene 33-34/19 

 Økonomisjef Oddleiv Moen, sak 35/19 

 

 

 

 

SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Godkjenning av protokoll 

 

Saker til behandling 

 

31/19 Sammenslåing av Kvenvær og Sandstad sokn 2 

32/19 Sammenslåing av Hitra og Fillan sokn 3 

33/19 
Klage på fastsetting av festerett gravsted 

- Unntatt offentlighet  
4 

34/19 Oppnevninger til STL Trondheim 5 

35/19 Regnskapsrapport Nidaros bispedømme pr 31.mars 2019 5 



 2  

Orienteringssaker 

 

Referatsaker 

 

36/19 Fremskriving av kirkens medlemmer 6 

37/19 

Oversendelse av vedtak om bispedømmetilknytning for de kirkelige 

fellesrådene Heim, Tjeldsund og Volda i forbindelse med 

kommunesammenslåinger 

6 

   

 

 

07.05.2019 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 33/19 behandles for lukkede dører. 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

Vedtak: Protokoll fra møtene 1. og 27. mars 2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

31/19 Sammenslåing av Kvenvær og Sandstad sokn 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kvenvær og Sandstad sokn slås sammen til ett sokn med virkning fra 1.1.2020.  

2. Kirkevalget 2019 gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De 
nåværende soknene har gjennomført en nominasjonsprosess som har ført fram en felles 
kandidatliste for det nye sokn, og har med det foregrepet sammenslåings-vedtaket. 
Bispedømmerådet godkjenner likevel denne nominasjonsprosessen, siden 
sammenslåingsprosessen har pågått over lengre tid og vedtakene i menighetsmøtene er 
entydige. Eventuell supplerende nominasjon gjennomføres i henhold til Kirkevalgreglene, § 
8-1. De nåværende rådene forestår valget som valgstyre i eget sokn, men de to 
menighetsrådene samarbeider om opptellingen og kunngjør i fellesskap valgresultatet.  

3. Det nye menighetsrådet skal bestå av fire (4) valgte medlemmer i tillegg til soknepresten 
og fem (5) varamedlemmer.  

4. Det nyvalgte rådet skal fungere som menighetsråd for begge sokn i perioden 1.11.2019 til 
31.12.2019.  
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5. Navnet på det nye soknet skal være Kvenvær og Sandstad sokn og det nye rådet skal 
hete Kvenvær og Sandstad menighetsråd.  

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

 
1. Kvenvær og Sandstad sokn slås sammen til ett sokn med virkning fra 1.1.2020.  

2. Kirkevalget 2019 gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De 
nåværende soknene har gjennomført en nominasjonsprosess som har ført fram en felles 
kandidatliste for det nye sokn, og har med det foregrepet sammenslåings-vedtaket. 
Bispedømmerådet godkjenner likevel denne nominasjonsprosessen, siden 
sammenslåingsprosessen har pågått over lengre tid og vedtakene i menighetsmøtene er 
entydige. Eventuell supplerende nominasjon gjennomføres i henhold til Kirkevalgreglene, § 
8-1. De nåværende rådene forestår valget som valgstyre i eget sokn, men de to 
menighetsrådene samarbeider om opptellingen og kunngjør i fellesskap valgresultatet.  

3. Det nye menighetsrådet skal bestå av fire (4) valgte medlemmer i tillegg til soknepresten 
og fem (5) varamedlemmer.  

4. Det nyvalgte rådet skal fungere som menighetsråd for begge sokn i perioden 1.11.2019 til 
31.12.2019.  

5. Navnet på det nye soknet skal være Kvenvær og Sandstad sokn og det nye rådet skal 
hete Kvenvær og Sandstad menighetsråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/19 Sammenslåing av Hitra og Fillan sokn 
 

Forslag til vedtak 
 

 
1. Hitra og Fillan sokn slås sammen til ett sokn med virkning fra 1.1.2020.  

2. Kirkevalget 2019 gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De 
nåværende soknene har gjennomført en nominasjonsprosess som har ført fram en felles 
kandidatliste for det nye sokn, og har med det foregrepet sammenslåings-vedtaket. 
Bispedømmerådet godkjenner likevel denne nominasjonsprosessen, siden 
sammenslåingsprosessen har pågått over lengre tid og vedtakene i menighetsmøtene er 
entydige. Eventuell supplerende nominasjon gjennomføres i henhold til Kirkevalgreglene, § 
8-1. De nåværende rådene forestår valget som valgstyre i eget sokn, men de to 
menighetsrådene samarbeider om opptellingen og kunngjør i fellesskap valgresultatet.  

3. Det nye menighetsrådet skal bestå av åtte (8) valgte medlemmer i tillegg til soknepresten, 
og fem (5) varamedlemmer.  

4. Det nyvalgte rådet skal fungere som menighetsråd for begge sokn i perioden 1.11.2019 til 
31.12.2019.  

5. Navnet på det nye soknet skal være Hitra og Fillan sokn og det nye rådet skal hete Hitra 
og Fillan menighetsråd  
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Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

 
1. Hitra og Fillan sokn slås sammen til ett sokn med virkning fra 1.1.2020.  

2. Kirkevalget 2019 gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De 
nåværende soknene har gjennomført en nominasjonsprosess som har ført fram en felles 
kandidatliste for det nye sokn, og har med det foregrepet sammenslåings-vedtaket. 
Bispedømmerådet godkjenner likevel denne nominasjonsprosessen, siden 
sammenslåingsprosessen har pågått over lengre tid og vedtakene i menighetsmøtene er 
entydige. Eventuell supplerende nominasjon gjennomføres i henhold til Kirkevalgreglene, § 
8-1. De nåværende rådene forestår valget som valgstyre i eget sokn, men de to 
menighetsrådene samarbeider om opptellingen og kunngjør i fellesskap valgresultatet.  

3. Det nye menighetsrådet skal bestå av åtte (8) valgte medlemmer i tillegg til soknepresten, 
og fem (5) varamedlemmer.  

4. Det nyvalgte rådet skal fungere som menighetsråd for begge sokn i perioden 1.11.2019 til 
31.12.2019.  

5. Navnet på det nye soknet skal være Hitra og Fillan sokn og det nye rådet skal hete Hitra 
og Fillan menighetsråd  

 

 

 

 

 

 

 

33/19 Klage på fastsetting av festerett gravsted 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd har mottatt klage på Steinkjer kirkelige fellesråds sak 30/18 

vedrørende fastsetting av festerett på gravsted. Klagen tas ikke til følge.  

 

 
Møtebehandling 

Gunnar Winther ber om å få vurdert sin habilitet. Rådet vedtok at Gunnar Winther er inhabil i 

denne saken.  

 
Votering 

Korrigert vedtak, enstemmig.  

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd har mottatt klage på Steinkjer kirkelige fellesråds sak 30/18 

vedrørende fastsetting av festerett på gravsted. Klagen er behandlet med hjemmel i 

Gravferdsloven § 24 og i henhold til bestemmelsen i Gravferdsloven § 16. Klagen tas ikke til 

følge.  
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34/19 Oppnevninger til STL Trondheim 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd oppnevner Dag Aakre som Den norske kirkes representant i 

Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn i Trondheim med Jarle Jacobsen som 

vararepresentant. Oppnevningen gjelder for 4 år. 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Vedtatt enstemmig. 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd oppnevner Dag Aakre som Den norske kirkes representant i 

Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn i Trondheim med Jarle Jacobsen som 

vararepresentant. Oppnevningen gjelder for 4 år, 2019-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/19 Regnskapsrapport Nidaros bispedømme pr 31.mars 2019 
 
Forslag til vedtak 

Regnskapsrapporten for Nidaros bispedømme pr 31.mars 2019 tas til etterretning. 
 

Møtebehandling 

 

 
Votering 

Vedtatt enstemmig. 

 
Vedtak  

Regnskapsrapporten for Nidaros bispedømme pr 31.mars 2019 tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker 

Stiftsdirektør informerte om: 

- Endringer i stab og kontor – sommeren 2019 

- Stabstur 22.-23 mai 2019 til Stokkøya, Åfjord. 

- Utlyste stillinger 
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- Oppdatering Kirkevalget 2019, v/ seniorrådgiver Knut Kittelsaa. 

 

Biskopen informerte om: 

- Studietur og vennskapsbesøk for proster og ledergruppe i april 2019 til Jordan og 

Palestina. 

 

Per Winsnes informerte om: 

- Evalueringsnemnda sitt arbeid. 

- Strategikonferanse i KA, 8. april. 

  

Agnes S Gjeset informerte om: 

- Landsrådsmøte i KA, 29.-30. april 2019. 

 

Camilla Maria Vågan spurte om oppfølgingen av fraflyttede presteboliger.  

 

 
Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
36/19 17/06054-13 Fremskriving av kirkens medlemmer 

37/19 19/02244-1 Oversendelse av vedtak om bispedømmetilknytning for 

de kirkelige fellesrådene Heim, Tjeldsund og Volda i 

forbindelse med kommunesammenslåinger 

 
Samtale knyttet til referatsak 36/19 «Fremskrivning av kirkens medlemmer». 

 

Høringssvar på Nasjonal pilegrimssatsing ettersendes med referatet.  


