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Tilstede:  Biskop Herborg Finnset 
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Jon Roar Bruholt 

Nils Tony Bransfjell 

Per Winsnes 

Gunnar Winther 

Alex Døsvik Ramstad 

Harald Hauge 

Egil Kjølsøy  

Jon Høsøien 

 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Egil Kjølsøy  

Jon Høsøien 
  

Forfall:  Anne Berit Skjerve Sæther 

 Anne Kathrine Slungård 

 

Andre: Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker 

Inge Torset, seksjonsleder kirkeliv, sak 36, 37, 38 og 39/18 

Vigdis Aanderaa Aakre, rådgiver, sak 38 og 39/18 

Einar Bondevik, prest i sørsamisk område, sak 38 og 39/18 
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13.06.2018 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

Godkjenning av protokoll 

Vedtak: Protokoll fra møtet 8. mai 2018 godkjent. 

 

 
Tilsettingssaker 

 

 

32/18 Tilsetting prostiprest 50% Frøya og Hitra - Orkdal prosti 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
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Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Birgit Borch Østnes midlertidig i 50% stilling i to år som 

prestevikar i Orkdal prosti med soknene på Hitra og Frøya som tjenestested. 

 

 

 

 

 

 

33/18 Tilsetting kapellan Fosen prosti med Bjugn og Ørland sokn 
som tjenestested 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd ansetter Daniela Strbkova som kapellan i Fosen prosti med Bjugn 

og Ørland sokn som tjenestested. 

 

 

 

 

 

 

34/18 Tilsetting sokneprest Strinda, Heimdal og Byåsen prosti med 
Ilen sokn som tjenestested 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 

Møtebehandling 
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Vedtak  

Som sokneprest i Strinda og Heimdal – Byåsen prosti med Ilen sokn som tjenestested 

tilsetter Nidaros bispedømmeråd: 

  
1. April Maja Almaas 

2. Petter Normann Dille 

3. Beate Iren Lerdahl 

 

 

 

 

 

 

35/18 Tilsetting prost i Stjørdal prosti 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 
Møtebehandling 

 

Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som prost i Stjørdal prosti: 
1. Jon-Henrik Gulbrandsen 

2. Arne Magnus Smørvik 

 

 

 

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

36/18 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad as - ny aksjonæravtale 
 
Forslag til vedtak 

 

Nidaros bispedømmeråd godkjenner endringene til ny aksjonæravtale for Regionalt 

pilegrimssenter Stiklestad AS som innebærer at bispedømmerådets årlige tilskudd økes til kr 

15.000 for 2019 med 3% økning for 2020 og 2021. 

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å undertegne den nye aksjonæravtalen for 2019 – 2021 på 

vegne av Nidaros bispedømmeråd. 

 

 
Møtebehandling 
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Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd godkjenner endringene til ny aksjonæravtale for Regionalt 

pilegrimssenter Stiklestad AS som innebærer at bispedømmerådets årlige tilskudd økes til kr 

15.000 for 2019 med 3% økning for 2020 og 2021. 

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å undertegne den nye aksjonæravtalen for 2019 – 2021 på 

vegne av Nidaros bispedømmeråd. 

 

 

 

 

 

 

 

37/18 Kirkelig tilstedeværelse på Stiklestad 
 

Forslag til vedtak 

 

Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til de visjoner og planer for utvikling av Stiklestad 

prestegård som Verdal kommune har presentert. Nidaros bispedømmeråd gir sin støtte til 

prosessen med å utvikle prestegården til et «kirkens hus» på Stiklestad ved å 

 Gi sin tilslutning og støtte til Verdal kommunes visjoner og ambisjoner om å erverve 

og utvikle Stiklestad prestegård fra OVF for å etablere et «kirkens hus» på Stiklestad 

med ulike fasiliteter og bruksmuligheter. 

 Bekrefte Stiklestad som bispedømmets og nasjonalkirkens viktigste symbolsted ved 

siden av Nidarosdomen. 

 Ved å øke og prioritere bruken av Stiklestad til ulike arrangementer både for Nidaros 

biskop og bispedømmeråd. 

 Ved å bidra til å muliggjøre et «kirkens hus» på Stiklestad gjennom plassering av 

prostesete og andre beslutninger som biskop og bispedømmeråd skal fatte. 

 Ved å bidra aktivt i prosesser, legge premisser og påvirke beslutninger som kan 

bidra til å realisere et «kirkens hus» på Stiklestad. 

 

 

Møtebehandling 

Stiftsdirektøren la fram følgende forslag (nytt) til vedtak: 

 

Nidaros bispedømmeråd er glad for de visjoner og planer for utvikling av Stiklestad 
prestegård som Verdal kommune har presentert. Med respekt for at ulike organer må 
gi sin tilslutning til en slik utvikling ved å fatte vedtak innenfor sine ansvarsområder, vil 
Nidaros bispedømmeråd gi sin støtte til intensjonen om å utvikle prestegården til et 
«kirkens hus» på Stiklestad.  
 
Nidaros bispedømmeråd vil 

 Gi sin tilslutning og støtte til Verdal kommunes visjoner og ambisjoner om å 

erverve og utvikle Stiklestad prestegård fra OVF for å etablere et «kirkens hus» 

på Stiklestad med ulike fasiliteter og bruksmuligheter. 

 Bekrefte Stiklestad som et av kirkens og bispedømmets viktigste symbolsteder 

ved siden av Nidarosdomen. 

 Øke og prioritere bruken av Stiklestad til ulike arrangementer både for Nidaros 

biskop og bispedømmeråd. 
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 Bidra til å muliggjøre et «kirkens hus» på Stiklestad gjennom ulike prosesser 

og beslutninger som biskop og bispedømmeråd skal fatte. Stiklestad vil f.eks. 

være et aktuelt sted for plasseringen av prostesetet. 

 Bidra aktivt i prosesser, legge premisser og påvirke beslutninger som kan bidra 

til å realisere et «kirkens hus» på Stiklestad. 

 

Gunnar Winther foreslo følgende endring av første setning i det endrede vedtaket: 
Nidaros bispedømmeråd deler de visjoner og planer for utvikling av Stiklestad 
prestegård som Verdal kommune har presentert. 
 
Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd deler de visjoner og planer for utvikling av Stiklestad 
prestegård som Verdal kommune har presentert. Med respekt for at ulike organer 
må gi sin tilslutning til en slik utvikling ved å fatte vedtak innen sine ansvarsområder, 
vil Nidaros bispedømmeråd gi sin støtte til intensjonen om å utvikle prestegården til 
et «kirkens hus» på Stiklestad.  
 
Nidaros bispedømmeråd vil 

 Gi sin tilslutning og støtte til Verdal kommunes visjoner og ambisjoner om å 

erverve og utvikle Stiklestad prestegård fra OVF, for å etablere et «kirkens hus» 

på Stiklestad med ulike fasiliteter og bruksmuligheter. 

 Bekrefte Stiklestad som et av kirkens og bispedømmets viktigste symbolsteder 

ved siden av Nidarosdomen. 

 Øke og prioritere bruken av Stiklestad til ulike arrangementer både for Nidaros 

biskop og bispedømmeråd. 

 Bidra til å muliggjøre et «kirkens hus» på Stiklestad gjennom ulike prosesser 

og beslutninger som biskop og bispedømmeråd skal fatte. Stiklestad vil f.eks. 

være et aktuelt sted for plasseringen av prostesetet. 

 Bidra aktivt i prosesser, legge premisser og påvirke beslutninger som kan bidra 

til å realisere et «kirkens hus» på Stiklestad. 

 

 

 

 

 

 

38/18 Orientering fra Saemien Åålmege 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd takker for orienteringen. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  
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Nidaros bispedømmeråd takker for orienteringen. 

 

 

 

39/18 Høringssvar Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 
 

Forslag til vedtak 
 
Nidaros bispedømmeråd avgir høring til «Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029, 
Livskraftig og likeverdig» i henhold til framlagte forslag med de endringer som framkom i 
møtet. 

 

 

Møtebehandling 

SÅR sitt utkast til svar på høringsspørsmålene innarbeides i svarene fra bispedømmerådet.  

 

Følgende nyvinninger som ønskes løftet fram: etableringen av SÅR og ny valgordning. 

 

Redaksjonelle grep kommenteres særskilt med bakgrunn i pedagogisk oppbygging. 

 

Se på om behovet for kulturkompetanse skal bygges ut. Kan komme under pkt 4.5. 

 

Kirkemusikalsk kompetanse – det er naturlig at dette kommenteres som virkemiddel for å 

oppnå målet om samisk salmesang og kirkemusikk. 

 

Arbeide med kirkekunst og prosesser for å skape samisk kirkekunst. 

 
Votering 

 

 
Vedtak  
Nidaros bispedømmeråd avgir høring til «Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029, 
Livskraftig og likeverdig» i henhold til framlagte forslag med de endringer som framkom i 
møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
40/18 17/02925-6 Referat fra møtet i SMMN 01.03.2018 

41/18 17/02925-7 Referat fra møtet i SMMN 17.04.2018 

 
 

 
Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
42/18 17/06054-8 Orienteringer til møtet 14.06.2018 

 Kirke 2018 
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 Olavsfestdagene og Olsok på Stiklestad 2018 

 Fra Kirkerådets møte i juni: 

- Høring om ny kirkeordning ble utsatt 

- Ny biskop tilsatt i Tunsberg 

- LHBT og trygge rom – saken ble utsatt 

- Oppfølging valg 2019: oppklaring av hvilke 

oppgaver som ligger til nominasjonskomiteen og 

til valgrådet. 

 Kirkevalget 2019 – arbeid med opprettelse av 

valgråd for Nidaros. Kommer som sak på 

bispedømmerådets møtet i september. 

 Fra representantskapsmøte i Kirkens Nødhjelp hvor 

Per Winsnes deltok. 

 


