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MØTEPROTOKOLL  

Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 08.05.2018 kl. 9:00 

Sted: Erkebispegården 
Arkivsak: 16/00002 

  

Tilstede:  Agnes Sofie Gjeset 

Harald Hauge 

Anne Berit Skjerve Sæther 

Alex Ramstad Døsvik 

Gunnar Winther 

Trude Holm 

Jon Høsøien 

Jon Roar Bruholt 

Fung. Biskop Ragnhild Jepsen, fra sak 24/18 

Preses Helga Haugland Byfuglien, sak 23/18 

 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Jon Høsøien 

Fung. Biskop Ragnhild Jepsen 
  

Forfall:  Biskop Herborg Finnset 

Anne Kathrine Slungård 

Per Winsnes 

Nils Tonny Bransfjell 
  

Andre: Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker 

Esbjørn Hummelgård fra Presteforeningen, sak 23 – 25/18 

Økonomisjef Oddleiv Moen, sak 27/18 

Seksjonsleder Inge Torset, sak 26/18, 28/18, 29/18 og 30/18 

Seksjonsleder Tom Elvebakk, sak 27/18 

Rådgiver Anne Lill Lia, sak 27/18 

Seniorrådgiver Britt Arnhild Lindland, sak 28/18 

Odd Erik Stendahl, sak 29/18 og 30/18 
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Tilsetting sokneprest Nidaros Domprosti med Nidaros domkirke og 

Vår Frue sokn som tjenestested. 

- Unntatt offentlighet  
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24/18 

Tilsetting sokneprest Nord-Innherad prosti med Snåsa sokn som 

tjenestested. 

- Unntatt offentlighet  

3 

25/18 

Tilsetting sokneprest Orkdal prosti med Meldal og Løkken sokn som 

tjenestested. 

- Unntatt offentlighet  
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07.05.2018 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

Vedtak: Protokoll fra møtet 10. april 2018 godkjennes. 

 
Tilsettingssaker 
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23/18 Tilsetting sokneprest Nidaros Domprosti med Nidaros 
domkirke og Vår Frue sokn som tjenestested. 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 

Møtebehandling 

Harald Hauge ga sin støtte til mindretallets innstilling og foreslo at som sogneprest i Nidaros 

domprosti med Nidaros domkirke og Vår Frue menighet som tjenestested tilsettes Andreas 

Grandy-Teig som nr 1, Frode Lagseth som nr 2 og Beate Lerdahl som nr 3. 

 
Votering 

Det ble votert over mindretallets innstilling. 3 stemte for. Forslaget falt. 

 

Det ble deretter votert over flertallets innstilling. Den ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som sokneprest i Nidaros domprosti med Nidaros domkirke 

og Vår Frue sokn som tjenestested: 
1. Andreas Grandy-Teig 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

24/18 Tilsetting sokneprest Nord-Innherad prosti med Snåsa sokn 
som tjenestested. 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som sokneprest i Nord-Innherad prosti med Snåsa sokn 

som tjenestested: 
1. John Gunnar Krogstad 

 

[Lagre]  
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25/18 Tilsetting sokneprest Orkdal prosti med Meldal og Løkken 
sokn som tjenestested 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som sokneprest i Orkdal prosti med Meldal og Løkken 

sokn som tjenestested: 
1. John Gunnar Krogstad 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Saker til behandling 

 

 

26/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile 
området 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Nidaros bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn til 

samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi, og støtter 
opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn og en for arkiv. 
Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene 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 rDnk. 
 

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

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

 

 

 
Møtebehandling 
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-  

 

Votering 

 

 

Vedtak  
1. Nidaros bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med 

hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og 
økonomi, og støtter opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn og en for 
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 rDnk. 
 

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

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

 
5. Nidaros bispedømmeråd vil presisere følgende: 

 
- Nidaros bispedømme er i en særstilling i og med at preses er lokalisert her og har 

tilsynsansvar for Nidaros domprosti. Bispedømmerådet ivaretar nasjonale og 
internasjonale funksjoner knyttet til preses som vertskap, og har særskilte oppgaver 
ved nasjonale arrangement i Nidarosdomen og Erkebispegården. Nødvendige 
støttefunksjoner til dette må sikres. 

- En omstilling må skje i tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene, for å sikre at de 
ansatte blir ivaretatt. 

- Det er viktig at fellesfunksjoner blir desentralisert. Slik kan Den norske kirke 
opprettholdes som en landsdekkende folkekirke. En desentralisering vil også være 
økonomisk gunstig og i mange tilfeller sikre kontinuitet. 

- Av hensyn til ansatte og organisasjon, bør ikke effektiviseringsprosessen vare lengre 
enn nødvendig. Samtidig er det viktig å sikre balansen mellom nødvendig framdrift 
og forutsigbarhet. 

- I bispedømmene er mange ansatte tillagt flere oppgaver enn stillingstittelen tilsier. 
Dette er et viktig hensyn å se til i en omstillingsprosess. En nedbemanning må ikke 
føre til at andre funksjoner faller bort.  

[Lagre]  

 

 

 

 

 

27/18 Regnskapsrapport pr 31.mars 2018 
 

Forslag til vedtak 
 

Regnskapsrapporten pr 31.mars 2018 tas til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
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Vedtak  

Regnskapsrapporten pr 31.mars 2018 tas til etterretning. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
28/18 18/02297-1 Temadrøfting diakon 

Vedtak: Nidaros bispedømmeråd takker for orienteringen. 

29/18 18/00136-5 ÅRSRAPPORT 2017-2018 

Vedtak: Nidaros bispedømmeråd tar rapporten til 

orientering. 

   

30/18 18/00135-6 Ungdomstinget i Nidaros 2018 – PROTOKOLL 

Vedtak: Nidaros bispedømmeråd takker for orienteringen. 

31/18 17/06054-7 Orienteringer til møtet 8. mai 2018 

 

31/18 Orienteringer til møtet 8. mai 2018 
Harald Hauge orienterte fra Kirkenes Verdensråd sin konferanse i Tanzania der han deltok 

som delegat for Den norske kirke. Bispedømmerådets medlemmer fikk utdelt Luthersk 

kirketidende nr 9/2018 som innehar en artikkel om konferansen.   

 
Utlysning av stiftsdirektørstillingen: 

Stillingen som stiftsdirektør er ledig og skal lyses ut etter at Gunn Karlsaune har sagt opp og 

slutter 31. juli 2018.   
Vedtak: Bispedømmerådet slutter seg til at stillingen lyses ut og berammer ekstraordinært 

møte mandag 25. juni 2018 kl 16.15 for tilsetting. Bispedømmerådet utpeker seksjonsleder 

Tom Elvebakk til å lede innstillingsrådet. 

 

 

Referatsaker 
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