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MØTEPROTOKOLL  

 

Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 23.10.2017 kl. 9:00 -1400 
Sted: Erkebispegården 
Arkivsak: 16/00002 

  

Tilstede:  Herborg Finnset 

Agnes Sofie Gjeset 

Per Winsnes 

Gunnar Winther 

Jon Roar Bruholt 

Alex Ramstad Døsvik 

Harald Hauge 

Anne Berit Skjerve Sæther 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Camilla Maria Vågan 

  

Forfall:  Nils Tonny Bransfjell 

Trude Holm 

Anne Kathrine Slungård 
  

Fra 

administrasjonen: 

Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker  

Seksjonsleder Inge Torset, sak 61/17 

Kultur- og kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy, sak 61/17 

Seniorrådgiver Håkon Olaussen, sak 60/17 

Orienteringen i sak 60/17 var åpen for inviterte fra 

bispedømmerådets administrasjon og prostene. Domprost Ragnhild 

Jepsen og prost Nils Åge Aune deltok sammen med flere fra 

administrasjonen. 

  

 

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Følgende saker behandles i lukket møte: sak 59/17 

 

Godkjenning av protokoll 

Vedtak: Protokoll fra møtet 21. september 2017 godkjennes. 
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Tilsettingssaker 

 

 

59/17 Tilsetting sokneprest Strinda prosti med Hoeggen sokn som 
tjenestested. 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Strinda prosti med Hoeggen sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Kjartan Bergslid 

2. Andreas Hilmo Grandy-Teig 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

60/17 Høring - Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
 

Forslag til vedtak 
 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Bispedømmerådet takker for orienteringen. Arbeidet med høringen fortsetter i neste møte. 
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61/17 Høring om Kirkerådets sammensetning 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd avgir høringssvar om Kirkerådets sammensetning i tråd med 

framlagte forslag og med de endringer som framkom i møtet. 

 

 
Møtebehandling 

Gunnar Winther framsatte følgende forslag til svar på høringsspørsmål 4: 

Det bør ikke være like mange geistlige representanter i Kirkerådet (KR) som i dag. Det bør 

begrenses til 25% slik at det er to prester i tillegg til preses. 

 

Gunnar Winther framsatte følgende forslag til svar på høringsspørsmål 9 - om 

sammensetning av Kirkerådet: 

Kirkerådet bør ha maksimalt 12 medlemmer valgt fra Kirkemøtet. Det bør tilstrebes 

geografisk spredning av disse. Lek kirkelig tilsatte har ingen spesiell representasjon i 

Kirkerådet, men kan velges blant de leke. De ordinerte, inkludert preses, bør ikke overstige 

25% av Kirkerådets medlemmer.  

 

Biskop Herborg Finnset framsatte følgende forslag til svar på høringsspørsmål 4: 

Ut fra samvirkemodellen mellom embete og råd, er det nødvendig at det er geistlige 

medlemmer i kirkerådet. Antallet bør ikke overskride dagens ordning. 

 

 

Krav om representasjon fra alle bispedømmeråd krever personlige varamedlemmer, ellers 

bør det være vararepresentanter for hver kategori. Dette bør tas inn i høringssvaret slik at 

det følger saken videre. 

 
Votering 

Avstemming: 

 

Svar på spørsmål 5:  

Forslag 1: Lek ansatt går inn på ordinær lek kvote. 8 stemmer for.  

Forslag 2: beholde dagens ordning: 1 stemme for.  

 

Svar på spørsmål 9: 

Forslag 1: antall medlemmer i KR bør være 12, en fra hvert bdr + preses. 6 stemmer for. 

Forslag 2: Antall medlemmer i Kirkerådet er på et naturlig nivå i dag. 3 stemmer for. 

 

Siste setning i spørsmål 4 vedr antall geistlige : 

Forslag 1: De ordinerte, inkludert preses (de geistlige) bør ikke overskride 25% av 

kirkerådets medlemmer. 8 stemmer for. 

Forslag 2: som utkastet. 1 stemme for. 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd avgir høringssvar om Kirkerådets sammensetning i tråd med 

framlagte forslag og med de endringer som framkom i møtet. 
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Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
62/17 17/06054-1 Orienteringer 

 
1. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer sin deltakelse i råd og utvalg 

1.1. Harald Hauge orienterte fra møte i Mellomkirkelig Råd (MKR):  

- et lærerikt og nyttig møte i Geneve i september med informasjon og orientering om 

arbeidet til Kirkenes Verdensråd og LVF.  

Saker:  

- uttalelse / brev til regjeringen om å signere FNs forbud mot atomvåpen. 

- «Frykt ikke» – en respons på «flyktningekrisen». Om hva alle endringsprosessene 

skaper av frykt.  

- Uttalelse til Den norske kirkes kultursatsning – MKR etterlyste det inter-/flerkulturelle 

perspektivet.  

 

1.2. Biskop Herborg Finnset orienterte fra Bispemøtet: 

- Nils Terje Andersen ble tildelt Olavsstipendet «Forkynnelse i det offentlige rom». 

- Det er 100 år siden kirkeminister Løvdal inviterte biskopene til felles møte. Dette 

historiske temaet var sentralt på seminaret den første dagen. 

Saker: 

-  Orientering om lovutkastet til ny lov om tros—og livssynssamfunn 

- Den norske kirkes grunnlag 

- Regler for utpeking av biskop 

- Bispemøtet i ny kirkeordning 

- Etter- og videreutdanningsspørsmål 

- Introduksjonsprogrammet Veien til prestetjeneste. Det arbeides med et tilsvarende 

program for andre vigslede stillinger som kateketer, diakoner og kantorer, VTVT – 

veien til vigslet tjeneste. Region nord blir pilot på dette hvis det bevilges midler i 

2018. 

- Uttalelse om internasjonale økumeniske dokumenter fra Mellomkirkelig Råd 

- Rapport om retur av konvertitter –gjelder særlig retur til Iran. 

 

1.3. Per Winsnes informerte om kommende møte i Evalueringsnemnda. 

 
Referatsaker 
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