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Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
9. mars 2020 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 

- Tilsettingssaker 
- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter kontor og presteskap. 

 
Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 godkjennes. 
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MØTEINNKALLING   

  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 

 
Dato: 09.03.2020 kl. 09:00 -15.00  
Sted: Bispegården, Bodø  
Arkivsak: 19/04000  
Arkivkode: 421   
 
Mulige forfall meldes snarest til oa865@kirken.no evt. tlf. 477 55 207 
 
Åpningsord v/ Gro Bergrabb 
 
 

SAKSLISTE 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

15/20 
Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
9.mars 2020. 

  

Godkjenning av protokoll 
 

16/20 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 

  

Tilsettingssaker 
 

17/20 
Tilsetting av stiftsdirektør i Sør-Hålogaland (saksordfører Tanja Nyjordet) 
- Unntatt offentlighet  

18/20 
Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes 
og Skjomen (saksordfører Hanne Jakobsen) 
- Unntatt offentlighet  

19/20 
Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ballangen 
(saksordfører Ingrid Olsen) 
- Unntatt offentlighet  
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Saker til behandling 
 

20/20 Årsregnskap 2019 (saksordfører Tanja Nyjordet) 

21/20 
Høring – regler for fjernmøter i bispedømmerådene (saksordfører Gro 
Bergrabb) 

22/20 
Oppnevning av representant til styret i Nord-Norges diakonistiftelse (NND) 
fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd (saksordfører Kurt Solstrøm) 

  

Orienteringssaker 
 

23/20 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 

 
- Personaloversikt presteskapet – Unntatt offentlighet 
- Personaloversikt kontoret – Unntatt offentlighet 
- Tildeling 2020 Sør-Hålogaland bispedømme 

Referatsaker 
 

24/20 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 

 
- Referat fra SMM-møte i Sør-Hålogaland bispedømme 23.01.2020 
- Aktuelt fra råd og utvalg der rådet er representert 
- Biskopens kvarter 

 
 
Bodø 02.03.2020 
 
 
 
 
Tanja Nyjordet Jan-Kjell Jonassen 
Leder Stiftsdirektør 
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Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 
2020 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24.01.2020 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 godkjennes 
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MØTEPROTOKOLL  

  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 

 

Dato: 24.01.2020 kl. 09:00 – 14.00 
Sted: Bispegården, Bodø 
Arkivsak: 19/04000 

  

Tilstede:  Hanne Jakobsen (Nominasjonskomitéens liste) 

Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke) 

Odvar Nordnes (Åpen folkekirke) 

Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonskomitéens liste) (f.o.m. sak 6/20), 

Ingrid Olsen (Åpen folkekirke) 

Kurt Solstrøm (samisk representant) 

Rolf Steffensen (geistlig representant) 

Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt representant) 

Ann-Helen F. Jusnes (biskop)  
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Unni Leiros Pettersen (Nominasjonskomitéens liste) 

Det var forsøkt innkalt en til vara men ingen kunne møte. 
  

Forfall:  Per Kristian Skorpen (Nominasjonskomitéens liste) 

Hugo Johansen (Nominasjonskomitéens liste) 
  

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør) 

Omar Aardal (møtesekretær) 

Trine Nordvik Løkås (saksbehandler) sak 3, 4, 5, og 12/20 

  

 

Åpningsord ved biskopen. 
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SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/20 
Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland 

bispedømmeråd 23.-24. januar 2020. 
 

Godkjenning av protokoll 

 

2/20 
Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. 

desember 2019 
 

Tilsettingssaker 

 

3/20 
Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti 

- Unntatt offentlighet  
 

4/20 

Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested 

Stamsund og Valberg 

- Unntatt offentlighet  

 

5/20 

Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested 

Lødingen 

- Unntatt offentlighet  

 

Saker til behandling 

 

6/20 Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap  

7/20 Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2020 - 2023  

8/20 Møteplan andre halvår 2020  

9/20 Forslag på kandidater til Kirkerådet  

10/20 Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd  

11/20 
Komitéarbeid i Kirkemøtet - ønsket fordeling av medlemmer i de ulike 

komitéene 
 

12/20 Mulighet til å foreslå kandidater til Klagenemnda og Kontrollutvalget  

Orienteringssaker 

 

13/20 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020  

Referatsaker 

 

14/20 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020  
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd 23.-24. januar 2020. 
 

Forslag til vedtak 
 

Følgende saker behandles for lukkede dører: 

- Tilsettingssaker 

- Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret 

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.- 24.01.2020 godkjennes. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Følgende saker behandles for lukkede dører: 

- Tilsettingssaker 

- Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret 

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.- 24.01.2020 godkjennes. 

 

[Lagre]  

 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

 

2/20 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. 
desember 2019 
 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019 godkjennes 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019 godkjennes 

 

[Lagre]  
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Tilsettingssaker 

 

 

3/20 Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 

Votering 

Vedtatt med 9 stemmer 

 

Vedtak  

Som prostiprest i Ofoten prosti tilsettes 

 
1. Erik Rørtveit 

Dersom han ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.  

 

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

4/20 Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt 
tjenestested Stamsund og Valberg 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Vedtatt med 9 stemmer 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Stamsund og Valberg tilsettes 

 
1. Kjersti Bildøe Ryan med forbehold om godkjent eksamen og ordinasjon. 

Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.  

 

 

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.  

 

 

 

[Lagre]  
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5/20 Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt 
tjenestested Lødingen 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Vedtatt med 9 stemmer 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Lødingen tilsettes 

 

 
1. Ilse de Raad 

Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.  

 

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.  

 

 

[Lagre]  

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

6/20 Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps 
representantskap 
 

Forslag til vedtak 
 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til Kirkens Nødhjelps 

representantskap for perioden 2020-2024: 

Fast representant: _____________ 

Vararepresentant: _____________ 

 

 
Møtebehandling 

Det var enighet i rådet om at både den faste representanten og vararepresentanten skulle 

velges blant bispedømmerådets valgte medlemmer. 

 

Det kom fram forslag på følgende personer: 
- Som fast representant: 

o Hanne Jakobsen 

o Odvar Nordnes 
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Det ble votert over den faste representanten og deretter foreslått følgende: 
- Som vararepresentant: 

o Hanne Jakobsen 

o Tiril Sørensen 

 

Votering 

Fast representant: 

Hanne Jakobsen:  4 stemmer 

Odvar Nordnes:  6 stemmer 

 

Vararepresentant: 

Hanne Jakobsen:  9 stemmer 

Tiril Sørensen:  1 stemme 

 

 
Vedtak  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til Kirkens Nødhjelps 

representantskap for perioden 2020-2024: 

Fast representant: Odvar Nordnes 

Vararepresentant: Hanne Jakobsen 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

7/20 Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2020 
- 2023 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen 
for perioden 2020 – 2023. Satsen for 2020 settes til  
Kr. 42 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år. 

2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i perioden 2020 
– 2023. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring utbetales ikke ved 
meldt forfall. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  
1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen 

for perioden 2020 – 2023. Satsen for 2020 settes til  
Kr. 42 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år. 

2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i perioden 2020 
– 2023. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring utbetales ikke ved 
meldt forfall. 
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[Lagre]  

 

 

 

 

 

8/20 Møteplan andre halvår 2020 
 

Forslag til vedtak 
 

Det settes opp følgende møter i Sør-Hålogaland bispedømmeråd høsten 2020: 
- Torsdag 3. september 
- Tirsdag 27. oktober 
- Mandag 23. november 

 

 
Møtebehandling 

Det kom fram synspunkter på at første møte burde være seinere enn 3. september og siste 

møte burde være seinere enn 23. november. 

På bakgrunn av dette ble det foreslått følgende endringer: 
- Torsdag 24. september 

- Tirsdag 27. oktober 

- Tirsdag 15. desember 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Det settes opp følgende møter i Sør-Hålogaland bispedømmeråd høsten 2020: 
- Torsdag 24. september 
- Tirsdag 27. oktober 
- Tirsdag 15. desember 

 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

9/20 Forslag på kandidater til Kirkerådet 
 

Forslag til vedtak 
 

Ingen innstilling 

 
Møtebehandling 

Det var enighet om at Kurt Solstrøm foreslås som representant med samisk bakgrunn. Han 

blir da en av de 3 kandidatene som fremmes. 

 

Videre ble følgende personer foreslått: 
- Ingrid Olsen 

- Hanne Jakobsen 

- Odvar Nordnes 

Det ble votert over hvilke 2 av disse 3 som skulle være med i forslaget. 

 

Det ble deretter votert over prioriteringsrekkefølgen. 
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Votering 
1. Utvelgelse: 

o Ingrid Olsen:  9 stemmer - valgt 

o Hanne Jakobsen: 5 stemmer 

o Odvar Nordnes:  6 stemmer - valgt 

2. Prioritering 1. plass: 

o Kurt Solstrøm:  4 stemmer – ny runde: 5 stemmer – loddtrekning 

o Ingrid Olsen:  4 stemmer – ny runde: 5 stemmer – loddtrekning - valgt 

o Odvar Nordnes:  2 stemmer 

3. Prioritering 2. plass: 

o Kurt Solstrøm:  8 stemmer - valgt 

o Odvar Nordnes:  2 stemmer 

 

 
Vedtak  

Sør-Hålogaland foreslår følgende kandidater i prioritert rekkefølge, til valg av Kirkerådet: 

1. Ingrid Olsen 

2. Kurt Solstrøm (samisk representant) 

3. Odvar Nordnes  

 

[Lagre]  

 

 

 

 

10/20 Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
 

Forslag til vedtak 
 

Ingen innstilling 

 

Møtebehandling 

Siden nytt regelverk for Mellomkirkelig råd vedtas først på Kirkemøtet 2020 fant rådet det 

sikrest å foreslå kandidater som er medlemmer av Kirkemøtet. 

 

Dersom reglene for Mellomkirkelig råd blir slik at leder kan velges utenfor Kirkemøtet vil Sør-

Hålogaland bispedømmeråd foreslå Kristine Sandmæl. 

 

Følgende kandidater ble foreslått: 
- Hanne Jakobsen 

- Odvar Nordnes  

Det ble votert over prioriteringsrekkefølgen  

 
Votering 

- Hanne Jakobsen: 6 stemmer 

- Odvar Nordnes:  4 stemmer 

 
Vedtak  

Sør-Hålogaland foreslår følgende kandidater, i prioritert rekkefølge, til valg av Mellomkirkelig 

råd: 

1. Hanne Jakobsen 

2. Odvar Nordnes  

 

[Lagre]  
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11/20 Komitéarbeid i Kirkemøtet - ønsket fordeling av medlemmer i 
de ulike komitéene 
 

Forslag til vedtak 
 

Ingen innstilling 

 

 
Møtebehandling 

Rådsmedlemmene ble gitt anledning til å fremme egne primær- og sekundærønsker. 

På bakgrunn av disse kom en fram til fordeling slik den framgår av tabell nedenfor. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Sør-Hålogaland ønsker fordeling av rådets medlemmer i komitéer som følger:  

 

Navn Primærønske Sekundærønske 

Tanja Nyjordet Komité B Komité E 

Hanne Jakobsen Komité B Komité F 

Per Kristian Skorpen Komité F Komité A 

Hugo Johansen Komité C Komité E 

Tiril Sørensen Komité A Komité D 

Odvar Nordnes Komité C Komité E 

Ingrid Olsen Komité D Komité B 

Kurt Solstrøm Komité E Komité F 

Gro Bergrabb Komité A Komité E 

Rolf Steffensen Komité D Komité F 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

12/20 Mulighet til å foreslå kandidater til Klagenemnda og 
Kontrollutvalget 
 

Forslag til vedtak 
 

Ingen innstilling 

 

 
Møtebehandling 

Til Den norske kirkes klagenemnd ble følgende kandidater foreslått: 
- Bjørn Hareide  

- Vigleik Aas 

Til Den norske kirkes kontrollutvalg ble følgende kandidat foreslått: 
- Tanja Nyjordet 
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Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslår følgende kandidater: 

Til Den norske kirkes klagenemnd: 
- Bjørn Hareide (ble i etterkant forespurt, og takket nei til dette) 

- Vigleik Aas (ble i etterkant forespurt, og sa seg villig til å bli nominert) 

Til Den norske kirkes kontrollutvalg: 
- Tanja Nyjordet 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
13/20 19/04001-16 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. 

januar 2020 

 
- Bemanningsoversikt kontoret – unntatt offentlighet 

- Bemanningsoversikt presteskapet – unntatt 

offentlighet 

 
Vedtak 

Framlagte orienteringssaker 24.01.2020 tas til orientering 

 

 

Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
14/20 19/04001-17 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. 

januar 2020 

 
- Biskopens kvarter 

 
Vedtak 

Framlagte referatsaker 24.01.2020 tas til orientering 

 



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ballangen :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jan-Kjell Jonassen 112 18/03131-40    

 
 

 
 
 

Regnskap 2019 
 
 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Budsjettgruppe 1A 
Tildeling til lønn og drift i budsjettgruppe 1A var i 2019 på til sammen kr. 85.774.000. 
Dette er ikke inkludert mindreforbruket fra 2018 på kr. 433.000, da dette er avsatt som 
egenkapital for senere disponering ved behov. 
 
Totalt ble det kostnadsført kr. 80.783.000, som gir et mindreforbruk på kr. 4.991.000. 
Mindreforbruket utgjør 5,82 % av tildelingen. 
 

Mindreforbruket ansees som betydelig, og er i hovedsak knyttet til lønn og godtgjørelser. 

 
 

 Regnskap Budsjett Avvik 

Budsjettgruppe 1A - Driftsregnskapet 31.12.2019 31.12.2019   

Inntekter                    -1 087                        -1 103                   -16  

Vareforbr/tilskudd                         210                             130                   -80  

Lønnskostnader                   69 871                       74 295               4 424  

Andr driftskostn                   11 789                       12 452                   663  

Sum budsjettgruppe 1A                   80 783                       85 774               4 991  

 

Bispedømmekontoret 

Vi kan i år gjøre opp årsregnskapet med et mindreforbruk, et betydelig mindreforbruk for 

kontoret, som har sin hovedårsak i gjennomført effektivisering av merkantile funksjoner samt 

effektuering av bispedømmerådets vedtak om nedtak av 1 stilling. I tillegg skyldes det store 

mindreforbruket for kontoret sykefravær uten vikarinntak, samt planlagt ledighet for å kunne 

rekruttere inn nye medarbeidere inn i en mer fremtidsrettet organisering og bemanning av 

kontoret. Bispedømmerådet gjorde vedtak i juni måned 2019 om ny redusert 

bemanningsplan for kontoret samt en flat organisert struktur. Nærmere 3 stillinger er 

redusert med bakgrunn i effektiviseringsprosessen samt bispedømmerådets vedtak om 

nedtak av 1 stilling. En avdelingsvis organisering med kirkefagsjef, personalsjef og 

økonomileder, er avviklet og erstattet med rådgiverstillinger med særskilt ansvarsområder. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

20/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 09.03.2020 
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Denne omorganiseringen gir muligheter til nytekning samt tydeliggjøring av ansvarsområder 

for den enkelt rådgiver. «Å holde igjen» ledige hjemler har gitt mulighet til å lyse ut «nye 

hjemler» med nytt innhold. Det er nå ansatt to nye rådgivere, en rådgiver for administrasjon 

og forvaltning, samt en kulturrådgiver. For tiden ligger det ute to rådgiverstillinger til, en 

kommunikasjonsrådgiver, samt rådgiver for teologi. Det har vist seg vanskelig å rekruttere til 

disse to rådgiverstillingen og så lenge vi er uten disse viktige funksjonene, svekkes 

bispedømmekontorets virksomhet.  

 

Dette har medført at regnskapstallet for drift av bispedømmekontoret i 2019 har et 

mindreforbruk på kr. 2 196 000 innen lønn og godtgjørelser. Med nevnte innsparing samt 

strukturelle endinger ved bispedømmekontoret, ansees det betydelige mindreforbruket å 

være et enkelttilfelle.  

 

Presteskapet 

For hvert år som går blir det vanskeligere og vanskeligere å få rekruttert inn faste prester og 

vikarer i de alt for mange ledige stillingshjemlene. For 2019 utgjør mindreforbruket innen 

lønn og godtgjørelser for presteskapet kr. 2. 227 000 av det totale mindreforbruket på  

kr. 4 991 000. Nesten hele beløpet skyldes at det ikke har vært mulig å få prester eller 

vikarer tilsatt i de ledige stillingshjemlene. Stiftsdirektør ser med bekymring på 

rekrutteringssituasjonen. Våre tiltak som settes inn i vårt bispedømme virker, men det er 

vanskelig å få gjort noe med den store utfordringen, «et aldrende presteskap» og at så få 

unge i dag ikke velger presteutdanning. 
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Regnskapsrapport for budsjettgruppe 1A, brutt ned på kontogrupper 
 

 
 
 
Kontoklasse 3 – Inntekter viser en mindreinntekt på kr. 16.000.  
På den ene side er det en merinntekt knyttet til fellesrådenes deltakelse på Stiftsdager 2019, 
husleietrekk for vikarboliger, tilskudd fra Mellomkirkelig Råd vedr. SKKB-arbeidet og 
bispedømmets andel av øremerket tildeling til Den norske kirkes gravplassforvaltning, 
samlet kr. 488.000. 
 
På den annen side er det mindreinntekt på kr. 530.000 som skyldes at budsjettert refusjon 
for studentpresten fra NORD Universitet og NORD Studentsamskipnad er regnskapsført 
som lønnsrefusjon under kontoklasse 5. 
 
Kontoklasse 4 – Tilskudd til eksterne viser et merforbruk på kr. 80.000. 
Kostnader her er i hovedsak knyttet til Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen 
(SKKB), tilskudd til ulike kirkemusikalske tiltak og medlemstilskudd til IKO.  Dette er 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Driftsrapport pr. 12.2019 - Budsjettgruppe 1A
Utarbeidet 12.02.2020/FØ - Tore L. Halvorsen

Regnskap

hittil i år

Budsjett

hittil i år Avvik

30xx - Salgsinntekt avgiftspliktig (varer og tjenester) 0 0 0

31xx - Salgsinntekter avgiftsfri (varer og tjenester) -254 209 0 254 209

32xx - Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet (varer og tjenester) 0 0 0

34xx - Tilskudd fra stat, fylker, kommuner, stiftelser samt gaveinntekter -298 831 -802 800 -503 969 

3xxx - Andre inntekter -533 636 -300 000 233 636

= Sum inntekter -1 086 676 -1 102 800 -16 124 

46xx - Tilskudd til menigheter og fellesråd 209 928 130 000 -79 928 

= Sum tilskudd mv. 209 928 130 000 -79 928 

500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm) 63 012 471 68 568 815 5 556 344

5005 - Diverse tillegg 2 237 588 1 757 977 -479 611 

51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm 2 313 804 0 -2 313 804 

52xx - Fordeler i arbeidsforhold 0 0 0

53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepliktig godtgjørelse 951 195 758 496 -192 699 

540x - Arbeidsgiveravgift 3 982 206 4 180 125 197 919

58xx - Refusjon sykepenger, fødselspenger mv -1 838 895 -1 200 000 638 895

5999 - Refusjon lønnskostnader -893 251 -160 000 733 251

59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tjenestedrakt mm) 106 289 389 000 282 711

Sum Lønn og godtgjørelser 69 871 407 74 294 413 4 423 006

60xx - Avskrivninger 121 340 121 000 -340 

63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm 1 085 784 1 327 000 241 216

64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv 121 511 65 000 -56 511 

65xx - Inventar, driftsmateriale, datautstyr, programvare, rekvisita mv 193 381 91 000 -102 381 

66xx - Reparasjon og vedlikehold, lokaler og maskiner/utstyr 79 671 0 -79 671 

67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp av div. tjenester 22 365 50 000 27 635

6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester 3 621 348 2 797 627 -823 721 

6796 - Flytting 216 875 450 000 233 125

6797 - Annen bistand 0 0 0

68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm 173 256 42 000 -131 256 

68xx - Møter, kurs og seminarer mm 931 793 2 050 000 1 118 207

69xx - Telefon, porto mv 74 827 150 000 75 173

Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser) 6 642 151 7 143 627 501 476

71xx - Bilgodgjørelse, diett, reiser mm 5 084 665 4 626 667 -457 998 

73xx - Reklamekostnad og representasjon 4 260 0 -4 260 

74xx - Medlemskontingent og gaver 38 414 108 000 69 586

77xx - Annen kostnad 14 657 574 093 559 436

Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm) 5 141 996 5 308 760 166 764

8xxx - Finansinntekter/-kostnader, overføringer mv 4 383 0 -4 383 

Sum Finanskostnader og overføringer 4 383 0 -4 383 

= Sum kostnader 81 869 865 86 876 800 5 006 935

= Driftsresultat (netto kostnader) 80 783 189 85 774 000 4 990 811
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tilskuddsordninger i regi av Sør-Hålogaland bispedømmeråd og kommer i tillegg til de 
sentrale tilskuddsordningene i budsjettgruppe 1B. 
 
Kontoklasse 5 – Lønnskostnader viser et samlet mindreforbruk på kr. 4.424.000. 
Mindreforbruket her skyldes i hovedsak vakanser både i presteskapet og ved 
bispedømmekontoret, samt økte syke- og fødselspengerefusjoner fra NAV i forhold til 
budsjettet, og andre lønnsrelaterte refusjoner (ovennevnte studentprest, renhold 
bispedømmekontor og Bispegård, frikjøp Hovedverneombud, samt lønnstilskudd fra NAV). 
 
Direkte lønnskostnader for fast ansatte og vikarer (inkl. tilleggslønn, feriepenger og 
arbeidsgiveravgift) viser et mindreforbruk på kr. 2.768.000. 
Syke- og fødselspengerefusjoner viser en merinntekt på kr. 638.000 i fht. budsjettert kr. 
1.200.000. 
Andre lønnsrelaterte refusjoner viser en merinntekt på kr. 733.000. 
 
Mindreforbruket er forholdsmessig stort innenfor Kirkelig administrasjon, med kr. 2.196.000 
av at samlet lønnsbudsjett på kr. 10.889.000.  Dette utgjør hele 20,2 % av budsjettet. 
Tilsvarende er mindreforbruket innenfor Presteskapet på kr. 2.227.000 av et samlet 
lønnsbudsjett på kr. 63.406.000.  Dette utgjør kun 3,5 % av budsjettet. 
 
Kontoklassene 6, 7 og 8 – Andre driftskostnader (drifts- og reisekostnader) viser et samlet 
mindreforbruk på kr. 668.000. 
 
Dette skyldes hovedsakelig driftskostnader, som har et mindreforbruk på kr. 501.000. 
Reiseutgifter har et mindreforbruk på kr. 167.000. 
 
Budsjettgruppe 1B og andre tilskudd 
Tildeling til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk i budsjettgruppe 1B var i 
2019 på til sammen kr. 33.028.000. I tillegg har bispedømmerådet disponert OVF-midler i 
2019 på kr. 532.000.  Totalt utgjør dette kr. 33.560.000.  Dette er ikke inkludert 
mindreforbruket fra 2018 på kr. 334.000, da dette er avsatt som egenkapital for senere 
disponering ved behov.   
 
Totalt ble det kostnadsført kr. 33.233.000, som gir et mindreforbruk på kr. 327.000. 
Mindreforbruket utgjør 0,97 % av tildelingen. 
 
 

 Regnskap Budsjett Avvik 

Budsjettgruppe 1B, 2, 3 m.fl. - Tilskudd * 31.12.2019 31.12.2019   

Trosopplæring                16 964                    17 291                327  

Diakoni/Undervisning/Kirkemusikk m.m.                15 737                   15 737                      -    

Domkirke (Oslo og Nidaros)                            -                                  -                        -    

Gruppe 2 (kun KR)                            -                                  -                        -    

Gruppe 3 (kun KR)                            -                                  -                        -    

Annet (inkl OVF utbet til eksterne)                      532                          532    -    

Sum budsjettgruppe 1B, 2, 3 m.fl.               33 233                    33 560               327  

 
 
For budsjettgruppe 1B er mindreforbruket i sin helhet relatert til tilskudd til trosopplæring. 
I hovedsak skyldes dette avregning av trosopplæringsmidler som følge av at fellesrådene 
ikke har disponert tidligere års trosopplæringsmidler fullt ut. 
 
Tilskudd til diakoni, undervisning og kirkemusikk er disponert i hht. tildeling/budsjett, og i 
hovedsak gjennom ordinære lønnstilskudd til diakon- og kateketstillinger i fellesrådene. 
 
Særskilt om OVF-tilskuddet  
OVF-tildelingen for 2019 var på kr. 532.000 (uendret siste 3 år). 
Det er tildelt kr. 295.000 etter søknad fra ulike menighetsråd/fellesråd. 
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Videre er det disponert kr. 237.000 av OVF-midlerne til Kirkemusikksenter Nord, fordelt på 
kr. 150.000 til Salmefestival 2019 og kr. 87.000,- til driftsstøtte for 2019 
 

Spesifikasjon av Ovf-midlene: 2019 

OVF Regnskap 

Administrasjon                            -    

Diakoni                         25  

Barn og unge                         90  

Gudstjenesteliv                          10  

Kirkemusikk og kultur                      392  

Samisk kirkeliv                         15  

Andre fellestiltak (inkl SMM)                            -    

Internasjonale og økumeniske organisasjoner                            -    

Ovf total (for rapportering til Ovf)                  532 

 
Etter at vi nå, sammen med de andre bispedømmene samt kirkerådets administrasjon er ett 
rettssubjekt, tenker stiftsdirektør at Sør-Hålogaland bispedømmeråd ikke skal gjøre vedtak 
om å «godkjenne årets regnskap». Det gjøres samlet sett på rettsubjektsplan av Kirkemøte 
og Kirkeråd. Stiftsdirektør mener, med bakgrunn i dette, at bispedømmerådet kun gjør 
vedtak om å ta regnskapet «til etterretning». 
 

 
Forslag til vedtak 
Regnskapet pr. 31.12.2019 for kapitel 1A og 1B tas til etterretning 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 420 20/00428-2    

 
 

 
 
 

Høring - Regler for fjernmøte i bispedømmerådene 
 
 
 
Vedlegg:  
19_04650-3Høring - regler for fjernmøter i bispedømmerådene m.v.  med vedlegg 
 
 

Saksorientering 
Etter et forslag fra 7 medlemmer av Kirkemøtet, alle fra Sør-Hålogaland, vedtok Kirkemøtet 
2019 med virkning fra 1. januar 2020 å åpne for fjernmøter i bispedømmerådene og at 
bispedømmerådet selv skal kunne beslutte dette. 
 
Regelendringen forutsetter at Kirkerådet gir nærmere regler om krav til gjennomføring av 
slike møter. Kirkerådet vedtok i sitt møte 5. – 6. desember 2019 å sende på høring til 
bispedømmerådene et forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, jf. vedtak i 
sak KR 72/19. 
 
Høringsfristen er satt til 1. april 2020. 
 
Høringsprosessen skal kartlegge bispedømmerådenes syn på forslag ny forskrift. 
 
Vedlagt saken følger høringsnotat av 20. januar 2020 med forslag til ny forskrift. Kirkerådet 
har i notatet beskrevet formålet for ny forskrift, samt relativt inngående beskrevet 
problemstillinger, utfordringer og behov ved bruk av fjernmøter. Gjennomgående er det et 
prinsipp at fjernmøter skal oppfylle de samme krav og funksjoner som til tradisjonelle fysiske 
møter. For å oppnå dette er det således behov for teknisk og praktisk tilrettelegging. 
 
Forskriftsforslaget: 
 
§1. Beslutning om fjernmøte 
Bispedømmerådet kan vedta at et ordinært bispedømmerådsmøte skal avholdes som 
fjernmøte. Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. 
Avgjørelse om hastefjernmøte besluttes av lederen av bispedømmerådet. 
 
§ 2. Krav til fjernmøter 
Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med hverandre. I 
særlige tilfeller kan bispedømmerådet fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal kunne 
se hverandre. 
Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som ivaretar 
hensynene bak skriftlige avstemninger. 
Bispedømmerådet fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

21/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 09.03.2020 
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§ 3. Gjennomføring av møter for åpne dører 
Når møtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å følge med på møtet via 
skjermoverføring eller på annen måte via internett. 
 
§ 4. Gjennomføring av møter for lukkede dører 
Før bispedømmerådet gjennomfører fjernmøte i saker som skal lukkes for allmennheten, 
skal bispedømmerådet ha vurdert sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og 
møtelokalitetenes egnethet. 
Dersom et bispedømmerådsmedlem skal logge seg på en løsning på internett, skal 
vedkommende autentisere seg elektronisk i to trinn. Deltakelse i møtet skal kunne 
dokumenteres i etterkant ved bruker-ID og tidspunkt for deltakelsen. Det skal være mulig å 
lagre et opptak av møtet. Slike opptak skal slettes etter 3 måneder. 
 
Dersom flere bispedømmerådsmedlemmer skal være tilstede i et lokale hvor det 
gjennomføres fjernmøte, skal det for hvert lokale hvor møtelederen ikke deltar fra 
oppnevnes en assisterende møteleder. Vedkommende assisterende møteleder har ansvaret 
for at bare de som skal være tilstede i lokalet er tilstede og for møtelokalets egnethet. 
 
§ 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter 
Ved hastefjernmøter har lederen av bispedømmerådet ansvar for at disse gjennomføres på 
en betryggende måte og for at det er mulig for tilhørere å følge med på møter som holdes for 
åpne dører. 
 
 
Videokonferanser og Skype benyttes mye i det private næringsliv og i økende grad også i 
offentlig sektor. Videomøter benyttes i stor utstrekning i kommunikasjonen mellom 
bispedømmeadministrasjonene og Kirkerådets sekretariat, samt innad i de nye 
fellesenhetene for økonomi, lønn og arkiv. Dette reduserer behovet for reisevirksomhet og 
kan således gi en ressursbesparing i form av tid og økonomiske utlegg. 
 
Sør-Hålogaland er et av bispedømmene med størst geografiske avstander. Det er åpenbart 
at anvendelse av fjernmøte i bispedømmerådet ville kunnet redusere representantene sin 
reisebelastning og tidsbruk i forbindelse med møter. I en overgangsfase bør man være 
forberedt på kostnader til teknologisk utforming, slik det også omtales i notatet. Ved en 
tilrettelegging for at man også kan ha lukkede møter, herunder tilsettingssaker, og skriftlige 
avstemninger i fjernmøter, åpnes det langt større muligheter for å bruke møteformen. 
 
Det forutsettes en grundig vurdering før bispedømmerådet eventuelt fatter beslutning om å 
gjennomføre et møte som fjernmøte. Videre antas at Kirkerådet vil legge til rette for 
opplæring og et teknisk system som er likt for alle bispedømmerådene. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter forslag til ny forskrift. 
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd ser det som viktig at implementering av de tekniske 
løsninger for fjernmøter må skje i Kirkerådets regi for alle bispedømmeråd. Kirkerådet må 
også sørge for opplæring av det personell som skal ivareta støttefunksjoner for fjernmøter 
på det enkelte bispedømmekontor. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web:    Telefaks:    Kristian Skjeldal 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
Tolder Holmers vei 11 
 
8003 BODØ 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 21.01.2020 Vår ref: 19/04650-3    Deres ref:    

 
 

Høring - regler for fjernmøter i bispedømmerådene mv.  

Kirkerådet vedtok på sitt møte 5.- 6. desember 2019 å sende på høring til 
bispedømmerådene forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter. Høringsfristen 
er satt til 1. april 2020.  
 
Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no . Alle kan avgi 
høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på 
kirken.no.  
 
Høringsnotat og forslag til regler følger vedlagt.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Ole Inge Bekkelund                                         

leder av juridisk seksjon 
    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
Vedlegg: 
Høringsnotat – forslag til regler om krav til fjernmøter i bispedømmerådene mv.  
Forslag til regler om krav til fjernmøter i bispedømmerådene  
 
 
                                           
 
 
 
 
 
Mottakere: 
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Høring – forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i 
bispedømmerådene  
 
Høringsnotat 20. januar 2020  
 
Innledning 
 
Kirkemøtet 2019 vedtok med virkning fra 1. januar 2020 å åpne for fjernmøter i 
bispedømmerådene og at bispedømmerådet selv skal kunne beslutte dette. 
Regelendringen forutsetter at Kirkerådet gir nærmere regler om krav til 
gjennomføring av slike møter. Kirkerådet vedtok i sitt møte 5. – 6. desember 2019 å 
sende på høring til bispedømmerådene et forslag til regler om krav til gjennomføring 
av fjernmøter, jf. vedtak i sak KR 72/19.  
 
Høringsfristen er satt til 1. april 2020.  
 
I høringsnotatet bes det også om eventuelle synspunkter på fjernmøter i andre 
kirkelige rådsorganer.  
 
Bakgrunn for forslaget 
 
Forskrift 15. november 1996 nr. 1454 Regler om formene for bispedømmerådets 
virksomhet § 2 slår fast møteprinsippet. Følgende bestemmelse gjelder for 
fjernmøter etter regelendringen som ble vedtatt av Kirkemøtet: 
  

«2. Bispedømmerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. 
Fjernmøte innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme 
lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og 
kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder 
også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere regler om krav til 
gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal lukkes. Disse 
reglene kan også inneholde unntak fra kravene i annet punktum.  
 
3. Lederen av bispedømmerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller 
i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det 
enten ikke er tid til å holde ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig 
at et ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan 
medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. 
Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan 
holdes et ordinært møte. Når en sak skal behandles skriftlig, skal sakens 
dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets 
medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter 
seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig 
saksbehandling.» 
 

Hovedregelen er at bispedømmerådet treffer sine vedtak i møte, og det skal vanligvis 
holdes for åpne dører dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Personalsaker 
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og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal behandles for lukkede dører, 
jf. regler om formene for bispedømmerådets virksomhet § 3. Ved valg og ansettelser 
kan dessuten hvert medlem av bispedømmerådet kreve skriftlig avstemming, jf. 
regler om formene for bispedømmerådets virksomhet § 7 nr. 5. Ved gjennomføring 
av fjernmøter må alle disse hensynene ivaretas.  
 
Personopplysningsloven med personvernforordningen (også kalt GDPR eller PVF) 

artikkel 32 krever at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å 

oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen. I denne 

sammenhengen vil særlig punktet om å sikre vedvarende konfidensialitet være 

aktuelt, jf. personvernforordningen artikkel 32 nr. 1 bokstav b.  

Vurdering 

Kirkerådet må ta stilling til hvordan et regelverk for fjernmøter bør utformes. På den 

ene siden må de vanlige reglene som gjelder for bispedømmerådsmøter ivaretas. Det 

gjelder hensynet til åpne møter, lukkede møter og skriftlige avstemninger. I tillegg 

må sårbarhet og risiko i tekniske løsninger ivaretas på en tilfredsstillende måte.  

Som hovedregel skal møter i bispedømmerådet holdes for åpne dører, dersom ikke 

rådet selv har bestemt noe annet. Ved fjernmøter kan dette ivaretas ved at det legges 

til rette for skjermoverføring av møtet i egnede lokaler eller ved at møtet overføres på 

andre måter via internett (streaming).  

Personalsaker og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal behandles for 

lukkede dører. Dette omfatter blant annet tilsettingssaker, som er saker 

bispedømmerådene ofte behandler. Hensynet til taushetsplikten hvor informasjon 

ikke må tilflyte utenforstående, gjør fjernmøte vanskeligere. Her blir det viktig å 

velge egnede lokaler i tillegg til gode tekniske løsninger. Kontrolltiltak med hensyn til 

at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet bør også vurderes. En 

kan for eksempel tenke seg at det skal oppnevnes en assisterende møteleder for det 

aktuelle lokalet. Dersom det bare er ett bispedømmerådsmedlem i det aktuelle 

lokalet, må vedkommende få et særskilt ansvar for å påse at ingen andre kan følge 

med på møtet. I slike situasjoner blir det også viktig å dokumentere identiteten til 

den som deltar gjennom sikker pålogging.  

Ved valg og ansettelser kan hvert bispedømmerådsmedlem kreve skriftlig 

avstemning. Ved fjernmøter vil det være behov for å ha en ordning som ivaretar 

dette. En kan for eksempel tenke seg løsninger som brukes i Kirkemøtet, slik som 

«goplenum». 

Sårbarhet og risiko i tekniske løsninger må håndteres innenfor rammen av 

personvernforordningen artikkel 32. Dette innebærer en risikobasert tilnærming til 

nødvendig sikkerhetsnivå. Fjernmøter vil kunne gjennomføres via løsninger på 

internett, men det forutsetter en databehandleravtale med aktuell databehandler og 

en ordning for sikker pålogging. Databehandleravtalen må avklare forhold rundt 

behandlingen av persondataene. Sensitive data bør bare behandles på servere 

innenfor EØS-området, og databehandleravtalen må sikre at data ikke blir behandlet 
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på servere i for eksempel USA. Ved pålogging er det behov for en sikker forbindelse 

med kryptering eller VPN (herunder ved pålogging utenfor EØS-området). Det er 

også nødvendig at den enkelte bruker autentiserer seg elektronisk i to trinn. Bruker-

ID og tidspunkt for deltakelsen må dokumenteres. En utskrift av dette kan for 

eksempel være et vedlegg til møteboken. I noen tilfeller vil det kunne være behov for 

å lagre et opptak av møtet. Tekniske løsninger som for eksempel Skype for Business 

har en slik opptaksmulighet, men dokumentasjon gjennom møteboken innebærer at 

et eventuelt opptak bør slettes etter en viss tid. En kan for eksempel tenke seg at slike 

opptak slettes etter tre måneder. Også her er det viktig at en databehandleravtale er 

med og sørger for sikker lagring primært i EØS.  

Et alternativ til at det enkelte bispedømmerådsmedlem logger seg på en løsning på 

internett vil være gjennomføring av videokonferanse fra to eller flere lokaler. Dette 

forutsetter at fjernmøtet gjennomføres ved at bispedømmerådsmedlemmene møter 

opp i egne lokaler som er bestemt for dette formålet. Dette vil gi mindre fleksibilitet 

enn ved muligheten for at for eksempel ett bispedømmerådsmedlem kan delta i et 

bispedømmerådsmøte ved å logge seg på internett. På den andre siden vil denne 

formen for fjernmøter gi god oversikt over hvem som er tilstede og at lokalene er 

egnet til formålet. I denne sammenhengen vil sikkerhetstiltakene først og fremst 

kunne være organisatoriske. Det vil si at det oppnevnes en møteleder for hvert av 

lokalene som har ansvaret for hvem som er tilstede. Kirkerådet kan begrense hvilken 

form for fjernmøte som skal velges. Alternativt kan dette overlates til det enkelte 

bispedømmeråd forutsatt at de tekniske og organisatoriske tiltakene er 

tilfredsstillende. I et regelverk kan det være hensiktsmessig å ha fleksible løsninger 

for å ikke begrense på en måte som gir utilsiktede virkninger. Forslaget til regelverk 

legger opp til følgende løsninger:  

 For det første foreslås det å presisere at beslutning om fjernmøte må treffes av 

bispedømmerådet. Ved hastefjernmøter er det bispedømmerådets leder som 

treffer beslutning.  

 

 Hovedregelen ved fjernmøter er at møtedeltakerne både skal kunne se, høre 

og kommunisere med hverandre. Det kan tenkes tilfeller hvor det er behov for 

unntak fra kravet om at møtedeltakerne skal kunne se hverandre. Dersom for 

eksempel teknikken svikter i løpet av møtet kan det være behov for å ringe opp 

vedkommende bispedømmerådsmedlem/bispedømmerådsmedlemmer og 

gjennomføre resten av møtet som telefonmøte. Dette innebærer at det må 

være en unntaksregel knyttet til kravet om at møtedeltakerne skal kunne se 

hverandre.  

 

 For å kunne imøtekomme et krav om skriftlig avstemning, vil det være behov 

for en elektronisk løsning som erstatter skriftlige avstemninger. Alternativet 

er at et krav om skriftlig avstemning innebærer at en sak må utsettes til neste 

gang hvor bispedømmerådet har et fysisk møte.  
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 Det må legges til rette for at publikum kan følge med på et møte som foregår 

for åpne dører, og bispedømmerådet må ha en plikt til slik tilrettelegging ved 

fjernmøter.  

 

 Et fjernmøte kan ha forskjellige varianter. Et alternativ er at 

bispedømmerådsmedlemmene møter opp i for eksempel to forskjellige 

lokaler. Et annet alternativ er at ett eller flere av 

bispedømmerådsmedlemmene deltar via internett mens resten av 

bispedømmerådsmedlemmene er i møtelokalet. Et tredje alternativ er at alle 

møtedeltakerne deltar fra der hvor den enkelte befinner seg, slik at 

deltakelsen samlet sett utgjør et fjernmøte. Det foreslås en løsning som ikke 

utelukker noen av alternativene, men det stilles krav til tekniske og 

organisatoriske løsninger.  

 

 Hjemmelen som Kirkemøtet har vedtatt og som gir Kirkerådet i oppdrag å gi 

nærmere regler omfatter ikke hastefjernmøter. For oversiktens skyld foreslås 

det at denne typen møter også nevnes i reglene. Det vil være naturlig at 

bispedømmerådets leder forholder seg til reglene om ordinære fjernmøter ved 

gjennomføring av hastefjernmøter. 

I kirkemøtesaken som var oppe våren 2019, viste høringsuttalelsene at 

bispedømmerådene etterspurte sentralt utformede løsninger. Momenter som 

tilrettelegging for døve, tegnspråktolker og blinde fremkom også i høringsrunden. 

Spørsmålet om anskaffelse av teknisk utstyr for bispedømmerådsmedlemmene og ev. 

skattemessige konsekvenser ble også nevnt som et av momentene. Temaet i denne 

høringssaken er hvordan fjernmøter må legges opp for at det skal kunne skje på en 

tilfredsstillende og sikker måte.   

I den nevnte kirkemøtesaken ble det også lagt opp til at en ordning for fjernmøter 

kunne være på plass når de nye bispedømmerådene tar til å virke fra 1. januar 2020. 

Høringsrunden nå forutsetter at Kirkerådet må behandle saken på nytt, og det vil 

nødvendigvis ta noe tid å få nærmere regler på plass. På den annen side vil høringen 

allerede nå gi retningslinjer for hvilke hensyn som er viktige å ivareta ved fjernmøter.  

Felles ordninger for tilrettelegging av tekniske løsninger mv. vil også ta noe tid. 

Kirkepartner arbeider med utrulling av Office 365 (eller tilsvarende løsning) som 

skyløsning i kirken. Skype for Business, som er en del av Microsofts løsning, vil 

kunne løse kommunikasjonsbehovet ved fjernmøter. Det er mulig å installere 

storskjermer i møterommene hvor møtedeltakere kan logge seg inn via skyløsningen. 

Det er viktig at en ev. internettløsning av denne typen tillater de tekniske og 

organisatoriske sikkerhetstiltakene som er nødvendige i henhold til 

personvernforordningen artikkel 32.  
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Tilrettelegging av tekniske løsninger for fjernmøter bør ledsages av en god opplæring 

i bruk av løsningen samt om møterutiner. Det finnes ulike typer e-

læringsprogrammer om personvern og informasjonssikkerhet (for eksempel e-

læringsløsningen til KINS Foreningen kommunal informasjonssikkerhet) Gjennom 

denne type opplæring vil den behandlingsansvarlige også kunne dokumentere at 

opplæring er gjennomført. 

Fjernmøter i andre kirkelige rådsorganer 

I forbindelse med at Kirkerådet vedtok å sende på høring forslaget til regler om krav 

til gjennomføring av fjernmøter, ble det også truffet vedtak om videre oppfølging i 

spørsmålet om fjernmøter for andre kirkelige rådsorganer. For møter i Kirkerådet ble 

det anbefalt at Kirkemøtet 2020 åpner for fjernmøter også her på tilsvarende måte 

som for bispedømmerådene. For menighetsråd og kirkelige fellesråd har Kirkerådet 

gått inn for å avvente erfaringene med fjernmøter før det eventuelt åpnes for det også 

i disse kirkelige rådsorganene. Vi ber om eventuelle synspunkter også til dette.   

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 

Begrunnelsen for å åpne for fjernmøter i bispedømmerådene har vært både hensynet 

til klima, kostnadseffektivitet og hensynet til demokrati ved at fjernmøter kan gi mer 

fleksibilitet. I utgangspunktet er det potensielle gevinster ved å gjennomføre 

fjernmøte som et alternativ til ordinært møte. Det vil på den annen side kunne gi noe 

økte kostnader i form av investeringer til programvare, videokonferanseutstyr og 

opplæring. På den annen siden vil tilrettelegging for fjernmøter være i pakt med 

tiden og fremtidsrettet. Det skjer allerede en del arbeid innen rettssubjektet Den 

norske kirke hvor det er behov for å ha fjernmøter. Arbeidet innenfor de nye 

fellesenhetene på tvers av bispedømmene vil her kunne være et eksempel.  

 
Forslag til regler 
 
Se vedlagte utkast til forskrift om fjernmøter i bispedømmerådene.  
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Vedlegg til saken: 

 

 

Forslag til 

Forskrift om fjernmøter i bispedømmerådene 

Fastsatt av Kirkerådet xx.xxxxx.2020 med hjemmel i forskrift 15. november 1996 

nr. 1454 Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2.  

§1. Beslutning om fjernmøte  

Bispedømmerådet kan vedta at et ordinært bispedømmerådsmøte skal 

avholdes som fjernmøte. Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. 

Avgjørelse om hastefjernmøte besluttes av lederen av bispedømmerådet.  

§ 2. Krav til fjernmøter  

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med 

hverandre. I særlige tilfeller kan bispedømmerådet fravike kravet om at alle 

møtedeltakerne skal kunne se hverandre.  

Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som 

ivaretar hensynene bak skriftlige avstemninger.  

Bispedømmerådet fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres. 

§ 3. Gjennomføring av møter for åpne dører 

Når møtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å følge med 

på møtet via skjermoverføring eller på annen måte via internett.  

§ 4. Gjennomføring av møter for lukkede dører  

Før bispedømmerådet gjennomfører fjernmøte i saker som skal lukkes for 

allmennheten, skal bispedømmerådet ha vurdert sårbarhet og risiko i tekniske 

løsninger og møtelokalitetenes egnethet.  

 Dersom et bispedømmerådsmedlem skal logge seg på en løsning på internett, 

skal vedkommende autentisere seg elektronisk i to trinn. Deltakelse i møtet skal 

kunne dokumenteres i etterkant ved bruker-ID og tidspunkt for deltakelsen. Det skal 

være mulig å lagre et opptak av møtet. Slike opptak skal slettes etter 3 måneder.  
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Dersom flere bispedømmerådsmedlemmer skal være tilstede i et lokale hvor 

det gjennomføres fjernmøte, skal det for hvert lokale hvor møtelederen ikke deltar 

fra oppnevnes en assisterende møteleder. Vedkommende assisterende møteleder har 

ansvaret for at bare de som skal være tilstede i lokalet er tilstede og for møtelokalets 

egnethet.  

§ 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter  

Ved hastefjernmøter har lederen av bispedømmerådet ansvar for at disse 

gjennomføres på en betryggende måte og for at det er mulig for tilhørere å følge med 

på møter som holdes for åpne dører.  

§ 6. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøring. 
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Oppnevning av representant til Styret i Nord Norges Diakonistiftelse 
(NND) fra Sør Hålogaland Bispedømmeråd 
 
 
 
Vedlegg:  
Statutter NND 2020 
 
 

Saksorientering 
 
Historie: 
Nord-Norges diakonistiftelse (NND) har frem til slutten av 1980 tallet drevet det som i starten 
ble kalt «Åndssvakehjem» i Nord-Norge og hadde det som sitt viktigste mål: 
«Psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge skulle på kristen grunn gis gode hjem med faglig 
tilsyn, pleie, vern og opplæring gjennom ulike typer institusjonsoppbygging. ” 
 
Fra 1954 til 1980 ble det bygd to sentralinstitusjoner for psykisk utviklingshemmende -   
Trastad ved Harstad og Vensmoen i Saltdal. 
 
Med HVPU reformen vedtok NND at institusjonsdriften skulle avvikles og ansvaret for 
omsorgs- og tjenestetilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemning skulle overføres 
til kommunene.  
 
NND forandret sine satsningsområder til å arbeide for at mennesker med psykisk 
utviklingshemning skal integreres i lokale menigheter. Dette har omfattet Sør- og Nord-
Hålogaland bispedømme. De fleste bispedømmene fikk over en periode statlig tilskudd til en 
integreringskonsulentstilling som de fleste steder har vært lokalisert til 
bispedømmekontorene. De statlige midlene til denne stillingen refunderes via Nord-
Hålogaland bispedømme. Pr i dag går disse midlene inn i en 50% stilling ved Sør-
Hålogaland bispedømmekontor og en 50% stilling ved Nord Hålogaland bispedømmekontor. 
NND har i dag en driftsavtale med Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Nord- og Sør- 
Hålogaland bispedømmeråd er stiftere av NND og utgjør Representantskapet. Daglig leder 
for Nord-Hålogaland bispedømmeråd er også daglig leder for NND. 
 
NND har gjennom årene vært involvert i ulike prosjekter, bla i Nordvest Russland (Diaruss), 
Viken senter, Salangen HelseRehab, Trastad samlinger, Vensmoen hjelpepleierskole, 
 
NND gir i dag økonomisk støtte til tiltak i menighetene og bispedømmene. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

22/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 09.03.2020 
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Oppnevning av representanter fra Sør Hålogaland bispedømmeråd til 
representantskapet i NND: 
 
I følge NNDs statutter «§ 4. Representantskapet» skal det fra Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd velges til NNDs Representantskap: 
 
1 representant  
1 vararepresentant  
 
§ 4. Representantskapet 

a. Følgende utgjør stiftelsens Representantskap:  

 Biskopene i Nord- Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer. 

 Bispedømmerådslederne i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland 

bispedømmeråd med nestlederne i de respektive bispedømmeråd som 

personlige vararepresentanter 

 En valgt representant fra hvert av bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og 

Sør-Hålogaland bispedømmer med personlig vararepresentant. 

 
Valgperioden følger perioden for valg av bispedømmeråd.  
 
Se ellers Representantskapets mandat i vedlagte  
Statutter for Nord Norges Diakonistiftelse §4 Representantskapet. 
 
Representantskapet vil bli innkalt til representantskapsmøte i forkant av Kirkemøtet i 
Trondheim. (Møtet vil vare ca 1time). 
 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Sør Hålogaland bispedømmeråd velger i sitt møte 9.mars 1 representant og 1 
vararepresentant til NNDs Representantskap for perioden 2020-2023. 
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Dato: 18.02.2020 Vår ref: 18/04244-27    Deres ref:    

Statsbudsjett 2020 - endelig tildelingsbrev 

 
Vi viser til foreløpig tildelingsbrev av 25.11.2019, vedlagte tilskuddsbrev 10.01.2020 fra 
Barne- og familiedepartementet (BDF) samt retningslinjer for tilskudd til rettssubjektet Den 
norske kirke. Stortinget gjorde 13.12.2019 vedtak om statsbudsjettet for 2020. Bevilgningen 
for 2020 under kap 880, post 70, Rammetilskudd til Den norske kirke er 2 198 279 000 
kroner. Dette er samme beløp som grunnlag for foreløpig tildelingsbrev av 25.11.2019.    
 
I rammetilskuddet er det gitt en økning på kr 2,84 mill som følge av økte pensjonskostnader.  
 
Nytt fra 2020 er at rammetilskuddet inkluderer årlig tilskudd øremerket kirkevalget. I 
tilskuddet inngår således valgmidler kr 22,85 mill som gir en samlet økonomisk ramme for 
kirkevalget 2023 på kr 91,4 mill. Midlene er foreløpig ikke fordelt ut til bispedømmene.  
 
Den samlede tildelingsøkningen til Dnk er på 2,7% når vi tar hensyn til effekten av 
valgmidlene. 
 
Utover rammetilskuddet er det bevilget kr 4 mill via kap 882, post 70, til ivaretakelse av 
oppgaver som bispedømmerådene har innen gravplassforvaltningen. Den norske kirke får 
videre tilskudd på kr 5,5 mill til drift av Svalbard kirke fra Justisdepartementet. 
 
Det finansielle tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond (Ovf) er på kr 42 mill. Samlet tilskudd 
til fordeling 2020 er dermed 2 249 779 000 kroner.   
 
Mål og oppfølgingskriterier for 2020 

 
Tilskuddsbrevet fra BDF beskriver formålet slik: Formålet med rammetilskuddet under kap 
880, post 70, er å støtte opp under Den norske kirke som folkekirke i samsvar med 
Grunnloven § 16. I Prop. S 1 (2019-2020) er det ut fra dette utledet følgende 
retningsgivende mål for anvendelsen av bevilgningen: 
 

Den norske kirke skal være en landsdekkende, fri og demokratisk folkekirke 
 
Prop. 1 S (2019-2020) operasjonaliserer dette på følgende måte: 
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«Den offentlige finansieringa av Den norske kyrkja skal leggje til rette for at kyrkja 
held fram som ei landsdekkjande folkekyrkje med ei sterk lokal forankring, slik at 
medlemmar av kyrkja kan gå til gudsteneste og få del i andre kyrkjelege tenester der 
dei bur. Ved å vere til stades i alle lokalsamfunn er kyrkja ein viktig bidragsytar til det 
frivillige arbeidet blant barn og ungdom, ikkje minst innanfor trusopplæringa, 
diakonien og det lokale musikk- og kulturlivet. Skal kyrkja vere ei lokalt forankra 
folkekyrkje i alle delar av landet, må prestetenesta alle stader ha gode rammevilkår 
og dei mange kyrkjebygga haldast ved like. Kyrkjebygga tilhøyrer og gir identitet til 
den einskilde bygda eller bydelen.» 

 
 
Målene skal følges opp som tidligere og enhetene må utarbeide for 2020 en årsrapport med 
regnskap på lik linje som for 2019. For virksomheten Den norske kirke skal det utarbeides et 
samlet årsregnskap og årsrapport som skal behandles av Kirkerådet før 1.juni 2021, og 
fremlegges for Kirkemøtet 2021 for orientering.  
 
Fordeling av midler 2020 
 

Fordeling av forventede midler for 2020 ble behandlet av Kirkerådet 5.12.2019 jf. sak KR 
68/19.  
 
Kirkemøtet har i KM 12/19 vedtatt at rammen for 1A fastsettes etter at midlene til 
budsjettgruppene 1B, 1C, 2 og 3 er trukket ut.  
 

 
 
1A Tildeling av ramme til bispedømmerådene, Kirkerådet og Bispemøtet 

 
Rammetilskuddet til budsjettgruppe 1 A utgjør kr 1 300,2 mill hvorav kr 1 290,7 mill tildeles 
enhetene Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene.  
 
Fra og med 2020 er det vedtatt nye fordelingsnøkler for den delen som gjelder menighets-
prestetjenesten. Det vises til vedtak i KM-sak 09/19. Fordelingsnøkkelen skal innføres over 
to år med halv virkning i 2020 og full virkning fra 2021. Den nye fordelingsmodellen gir ingen 
resultateffekt på totalnivå men gir en omrokering av midler på kr 5,8 mill (fra 2021 kr 11,6 
mill) mellom bispedømmene. Effekten pr enhet fremgår av tabellen under.  
 
75% av tildelingen til bispedømmene gjelder tilskudd til menighetsprestetjeneste hvorav 
halvparten er beregnet ut fra ny fordelingsmodell, og resterende halvpart ut fra gammel 
fordelingsnøkkel. 25% av tildelingen er midler til øvrig tjeneste (annen prestetjeneste og 
administrasjon) og er i sin helhet fordelt ut fra gammel fordelingsnøkkel.  
 

Tilskudd Fordelt

Statsbudsjett, rammetilskudd 2 198 279       

Gr 1A: Tilskudd til Svalbard (kr 5,5 mill) og Gravferd (kr 4 mill) 9 500               9 500                

Gr 1A: Til fordeling på KR, BM og BDR  1 290 732        

Gr 1B: Til fordeling på KR og BDR, trosopplæring, diakoni, mm + diakonal satsning 510 711            

Gr 1C: Rettssubjektsnivået, felleskostnader og satsningsområder, 113 267            

Gr 1C: Pensjon på rettssubjektsnivå og inkl enhetenes andel 228 838            

Gr 1C: Midler til Kirkevalg 2023 22 852              

Gr 3: Til andre institusjoner og kirkelige formål 31 879              

Ovf-tilskudd til budsjettgruppe 2 internasjonale og økumeniske organisasjoner 10 000             10 000              

Ovf-tilskudd til fordeling på KR og BDR 15 500             15 500              

Ovf-tilskudd til felles IKT-aktivitet på rettssubjektsnivå (Gr 1C) 16 500             16 500              

TOTALT 2 249 779       2 249 779        
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Tillegg og fratrekk 
 
Tabellen i vedlegget viser ekstra tildeling eller fratrekk til den enkelte enhet. Det er gjort  
justeringer for midler knyttet til beredskapsavtalen. Det er videre korrigert for feil i 
avskrivningsbeløp.  
 
Flere bispedømmer er fra 2020 berørt av kommunereformen gjennom endringer i prosti- og 
bispedømmegrenser. Justeringer påvirker tildelingen i 1A og 1B. Justeringene i beløp 
mellom bispedømmene vises i egen tabell under avsnitt «Fordeling pr enhet og 
budsjettgruppe», og i tabellvedlegget.    
 
Pensjon 
 
Arbeidsgivers andel av pensjonspremie inklusiv arbeidsgiveravgift budsjetteres og bokføres 
på rettsubjektnivå. Enhetene tildeles 100% av lønnskostnader pluss 2% som svarer til den 
ansattes del av pensjonspremien. Dette fremkommer i tabellvedlegget på egen linje pensjon 
under gruppe 1A. 
 
I den grad enhetene mottar eksterne midler/tilskudd til dekning av lønnskostnader skal 
arbeidsgivers andel av pensjonskostnader med påslag av arbeidsgiveravgift overføres til 
rettsubjektnivå etter nærmere avtale med Kirkerådet.  
 
1B Midler til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk med mer 
 

Fordeling av midler til trosopplæring, diakoni, undervisning og kirkemusikk mm er gitt etter 
samme fordelingsnøkkel som tidligere.  Med prisjustering 2,7% og styrket diakonal satsing 
utgjør samlet tildeling til 1B kr 510,7 mill. Justeringer mellom bispedømmene som følge av 
endringer av bispedømmegrenser fremkommer av egne linjer i tabellvedlegget.  
 

 
 
 

Tildeling etter ny modell og effekt av ny beregning menighetspresttjenesten

Netto effekt 

2020

Budsjettgr 1A 

2020

Budsjettgr 1A 

2019

110 - Den norske kirke -                    -                    

 120 - Kirkerådet 85 112              84 286              

 130 - Bispemøtet 6 890                6 870                

 210 - Oslo -2 568              145 344           146 551           

 220 - Borg 1 692                123 370           120 558           

 230 - Hamar -244                  107 388           106 641           

 240 - Tunsberg 454                   107 517           106 078           

 245 - Gravplass-forvaltning 4 000                4 000                

 250 - Agder og Telemark -898                  115 690           115 515           

 260 - Stavanger 2 089                98 335              95 360              

 270 - Bjørgvin 1 059                147 504           145 097           

 280 - Møre 494                   74 554              73 379              

 290 - Nidaros -748                  114 045           113 737           

 300 - Sør-Hålogaland -1 305              79 916              80 473              

 310 - Nord-Hålogaland -26                    85 067              84 310              

 311 - Svalbard Kirke 5 500                5 500                

 Totalt -0                      1 300 232        1 288 355        

Fordeling budsjettgruppe 1B 2020 2019

Trosopplæring 327 879                        319 259             

Nidaros og Oslo domkirker 5 426                             5 284                  

Diakoni, undervisning og kirke-musikk mm 148 028                        144 137             

Sum 1B før satsning diakoni 481 333                        468 680             

Satsning diakoni 2019, videreført 2020 14 378                           14 000               

Satsning diakoni 2020 15 000                           

Sum 1B inklusiv satsning diakoni 510 711                        482 680             
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Det enkelte bispedømmeråd forvalter rammene og sørger for at midler som gis som tilskudd 
til eksterne, blir utbetalt og fulgt opp i overenstemmelse med retningslinjer for dette. 
Tilskuddene utbetales i to terminer, hhv vår og høst. Nye rapporteringsrutiner vil foreligge 
10.mars.  
 
For tildeling av midler til diakon- og kateketstillinger gjelder kravene i regelverk for 
tjenesteordning og kvalifikasjonskrav slik de er fastsatt av Kirkemøtet.    
 
Ekstramidler til diakonal satsing 
 
I 2019 ble det gitt ekstramidler til nye diakonale stillinger på kr 14 mill, jf KR-vedtak 15/19. 
Disse midlene er videreført for 2020, prisjustert og fordelt ut til bispedømmene. Tilskuddet 
dekker inntil 50% av kostnadene for 35 nye stillinger. 
 
Den diakonale satsingen er i 2020 ytterligere styrket med kr 15 mill som er finansiert fra 
innsparte midler, jfr omorganisering av merkantile tjenester i Dnk. Av disse midlene 
reserveres kr 1,5 mill til diakonalt utviklingsarbeid. Dette er midler som vil bli lyst ut nasjonalt 
til prosjekter og tiltak som er «nyskapende» og som har overføringsverdi. Søknadskriterier 
vil bli utarbeidet.  
 
Kr 3,5 mill tildeles Agder og Telemark bispedømme for nye fengselsprestestillinger.  
 

 
 
Gjenværende kr 10 mill er diakonale midler fordelt til bispedømmene ut fra befolkningstall 
2018. Midlene skal primært gå til å styrke lokalkirkens diakonale arbeid. Midlene har større 
frihetsgrad enn for 2019-midlene og kan nyttes til både nye diakonistillinger og til diakonale 
prosjekter. Ved bruk av midler til nye diakonale stillinger er det et absolutt krav at 
finansieringen ikke overstiger 50% av kostnadene. Det stilles ikke særskilte krav for 
rapporteringen.   
 

 
 
 
Det tas forbehold for mulige justeringer som følge av endring av kommune- og 
bispedømmegrenser.  

Omdisponerte midler 2020 Mill kr

Styrket diakonal satsing, til bdr 10,0

Sentral utlysning av innovasjonsmidler 1,5

Fengselsprester i Agder, 3.5 årsverk 3,5

1 B Styrket diakonal satsing KR-vedtak 2020 Samlet

Al le ta l l  i  hele 1000 kr 15/19 ekstra 2020

210 - Oslo 2 054 1 632 3 686

220 - Borg 1 643 1 376 3 019

230 - Hamar 1 232 726 1 958

240 - Tunsberg 1 643 1 003 2 646

250 - Agder og T 1 232 898 2 130

260 - Stavanger 1 232 893 2 125

270 - Bjørgvin 1 643 1 190 2 833

280 - Møre 822 502 1 324

290 - Nidaros 1 232 867 2 099

300 - Sør Hålogaland 822 457 1 279

310 - Nord Hålogaland 822 456 1 278

Totalt 14 377 10 000 24 377

Fordelingsgrunnlag Antall Folketall

stillinger 2 018
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1C Rettssubjektkostnader 

 
Ny budsjettgruppe 1C omfatter midler til aktiviteter og kostnader felles for alle enhetene i 
Dnk. Dette gjelder drift av folkevalgte råd på nasjonalt nivå, klagenemnd, kontrollutvalg, IKT-
drift, pensjon, felles økonomi- og arkivenheter, avsetninger for lønnsoppgjør, midler til 
nasjonale satsinger og fokusområder etc.  
 
Det er avsatt nye midler for nasjonale kampanjer inn mot påske, vigsel og dåp. Tidligere 
satsinger på «Kirke på nett» videreføres.  
 
Det er avsatt midler til å dekke kostnadene for lønnsoppgjøret i 2020. Disse midlene tildeles 
hver enhet når lønnsoppgjøret er gjennomført. 
 
Gruppe 2 økumeniske og internasjonale organisasjoner 
 

Tilskuddene til internasjonale og økumeniske organisasjoner er for 2020 kr 10 mill. Dette er 
samme nivå som for 2019, og dekkes via tilskuddet fra Ovf.  
 
Gruppe 3 andre institusjoner og kirkelige formål 
 

Tilskuddene til andre institusjoner og kirkelige formål er prisjustert med 2,7% og fordeles på 
følgende måte i 2020: 
  

 
 
Mer-/mindreforbruk 
 

Mer-/mindreforbruk for 2019 per enhet blir først klart når Kirkerådet vedtar endelig 
årsregnskap. Merforbruk må dekkes inn i 2020 i samsvar med Kirkemøtets 
budsjettreglement §6. Mindreforbruk kan overføres og disponeres av enheten.   
 
Tildeling av Ovf-midler i 2020 

 
Basert på departementets tildelingsbrev 13.1.2020 til Ovf vil det finansielle tilskuddet til Dnk 
fra Opplysningsvesenets fond utgjøre kr 42 mill. Dette er samme beløp som for 2019. Kr 
16,5 mill anvendes til finansiering av IKT-tjenester. Etter Kirkerådets budsjettvedtak i KR 
68/19 fordeles resterende kr 10 mill til økumeniske og internasjonale organisasjoner 
(budsjettgruppe 2) og kr 15,5 mill til kirkelige aktiviteter som fordeles mellom Kirkerådet og 
bispedømmerådene. Tildelingen følger samme fordelingsnøkkel som tidligere:  
 

Fordeling budsjettgruppe 3 2020 2019

Døvekirken 12 038                            11 722                               

Kristent arbeid blant blinde 364                                  354                                     

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) 7 055                              6 869                                 

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 4 320                              4 206                                 

Samisk bibeloversettelse   (Det Norske Bibelselskap) 1 746                              1 700                                 

VID (tidligere KUN) 6 358                              6 191                                 

Sum tilskudd 31 880                            31 041                               

Tildeling
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Bruken av Ovf-midlene skal rapporteres på 8 kategorier: administrasjon, diakoni, barn og 
unge, gudstjenesteliv, kirkemusikk og kultur, samisk kirkeliv, andre fellestiltak inkl SMM samt 
internasjonale og økumeniske organisasjoner.  
 
Fordeling pr enhet og budsjettgruppe 
 

Basert på ovenstående viser tabellen fordeling pr enhet og pr budsjettgruppe, og i 
kolonnene til høyre justeringer som følge av endrede bispedømmegrenser.  
 

 
 
 
 
Budsjettfullmakt 

 
Stiftsdirektørene gis med dette budsjettfullmakt til å disponere midlene som er stilt til 
disposisjon for hver enhet innenfor tildelte rammer i samsvar med § 5 i Kirkemøtets 
budsjettreglement og § 2b i økonomiregelverket for rettssubjektet Den norske kirke. Videre 
delegering av budsjettfullmakter skal skje ved skriftlige budsjettdisponeringsbrev der 
koststed, beløp og navn fremkommer.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Jan Rune Fagermoen 
 Avdelingsdirektør 

Enheter i Dnk Tildeling 2020 Tildeling 2019

 120 - Kirkerådet 8 355                             8 355                             

 210 - Oslo 576                                576                                

 220 - Borg 696                                696                                

 230 - Hamar 783                                783                                

 240 - Tunsberg 638                                638                                

 250 - Agder og T 689                                689                                

 260 - Stavanger 557                                557                                

 270 - Bjørgvin 875                                875                                

 280 - Møre 502                                502                                

 290 - Nidaros 723                                723                                

 300 - Sør-Hålogaland 532                                532                                

 310 - Nord-Hålogaland 574                                574                                

 Totalt 15 500                           15 500                           

Justering pga endring av bispedømmegrense

Enheter i Dnk 1A 1B

Diakonal 

satsning OVF 1C 2 & 3 1A 

Trosopp- 

læring Diakoni Totalt

110 - Den norske kirke -                       1 500                -             349 367           41 880             392 747                

 120 - Kirkerådet 85 112                10 385              8 355         1 428                -                    105 280                

 130 - Bispemøtet 6 890                   -                    -             400                   -                    7 290                     

 210 - Oslo 145 344              48 278                              1 632 576            2 878                -                                    5 006                 1 955                  907 206 577                

 220 - Borg 123 370              57 914                              1 376 696            3 558                -                    186 913                

 230 - Hamar 107 388              37 925                                 726 783            3 019                -                    149 840                

 240 - Tunsberg 107 517              42 990                              1 003 638            2 641                -                                  -5 006               -1 955                -907 146 921                

 245 - Gravplass-forvaltning 4 000                   -                    -             -                    -                    4 000                     

 250 - Agder og Telemark 115 690              44 171                              4 398 689            2 737                -                    167 686                

 260 - Stavanger 98 335                48 782                                 893 557            2 114                -                    150 681                

 270 - Bjørgvin 147 504              61 381                              1 190 875            3 381                -                                      -250                   -114 213 967                

 280 - Møre 74 554                31 443                                 502 502            2 149                -                                  -1 000                   -170 107 980                

 290 - Nidaros 114 045              47 106                                 867 723            2 768                -                                    1 250                    284 167 043                

 300 - Sør-Hålogaland 79 916                33 920                                 457 532            2 851                -                                      -400                   -139 117 136                

 310 - Nord-Hålogaland 85 067                31 417                                 456 574            2 165                -                                       400                    139 120 218                

 311 - Svalbard kirke 5 500                   -                    -             -                    -                    5 500                     

 Totalt 1 300 232 495 711 15 000 15 500 381 456 41 880 -                    -                    -                 2 249 779             
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 19/04001-33    

 
 

 
 
 

Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra SMM-møte i SHB 23.1.20 
 
 

Saksorientering 
- Referat fra SMM-møte i Sør-Hålogaland bispedømme 23.01.2020 
- Aktuelt fra råd og utvalg der rådet er representert 
- Biskopens kvarter 
 

 
Forslag til vedtak 
Framlagte referatsaker 09.03.2020 tas til orientering 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

24/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 09.03.2020 
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Til deltagere i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Sør-Hålogaland bispedømme (SHB). 

 

Referat fra SMM-møte 23. januar 2020, på Bispedømmekontoret, kl. 10.-12. 
 

Tilstede:  Svein Malmbekk (leder, NMS), Bjørg Evy Jonassen (Misjonsalliansen), Lill Tove 

Lunheim (Normisjon), Liv Nome Sivertsen (Israelsmisjonen, til kl. 11.00),  

Unn-Kristin Riedl Smeplass (Areopagos), Ditte Fostervold (på Skype, Stefanus-

alliansen), Brita Bye (diakoni-/misjonsrådgiver). 

Forfall:  Betty-Ann Solvoll (HimalPartner). 

 

Svein innledet med Rom. 16, 25-26.   

 

Saksliste: 

1/2020  Orientering fra organisasjonene 
Liv: Kretsleder for Israelsmisjonen i Sør-Hålogaland. Opptatt av Bridgebuilders, med 

kvinnerettede tiltak, freds- og forsoningsarbeid, få evangeliet tilbake til Israel.  

 

Lill Tove: Fam. Bøhler er kommet tilbake fra Nepal, de skal reise rundt i Norge og 

informere fremover, vi skal prøve å få dem nordover. Leder- og medarbeider-

konferanse for hele Normisjon i Stavanger i begynnelsen av februar.   

 

Bjørg Evy: Misjonsalliansen starter arbeid blant unge jenter i Nepal. Nytt motto: «På 

jorden som i himmelen». Får hovedprosjekt på Skjærgårds, «Klima og miljø i 

Vietnam». Landsrådshelg i Ålborg 5-7. juni. 

 

Ditte: Stefanusalliansen har sendt ut prosjektkatalog til alle menighetene. Besøk av 

pastor Tim fra Vietnam i uke 5, men lite samarbeid med menighetene i Ofoten. 

 

Unn-Kristin: Har begynt i Hunstad kirke, som har prosjekt med Areopagos. De har 

startet med retreat 1 dag/mnd. (trospraksis). Ungdomsklubb mandager, og starter 

dialogprosjekt (tro, kirke, samfunn).  

 

Svein: Ny generalsekretær i NMS; Helge Gaard, kommer til Bodø i april. Nytt 

misjonsdokument er under bearbeiding til GF i sommer. Gjenbruksbutikken flytter til 

Storgata medio februar. Konsert i Rønvik kirke 16/2; stifte venneskole med 

musikkskole på Madagaskar. Hald-studenter i Rønvik sept. – mai.   

 

Brita: Sykemelding og omorganisering i Bispedømmekontoret, fikk ikke den 

ønskede overlappingen med Bernt. 50 % sykemeldt ut februar. Opptatt av klima og 

misjon. Misjonsrådgiversamling 2-4. juni i Tønsberg.  

 

 

2/2020  Misjonsgudstjeneste 22. mars 2020 i Bodø Domkirke 

Den planlagte inspirasjonshelga utgår, men kommer sterkere tilbake neste år.  

Representantene i SMM-utvalget lager egne plakater med prosjekt og bønn til 

bønnevandring i gudstjenesten. Samt informasjonsmateriell fra hver organisasjon til 

kirkekaffen. Offer til Domkirkens misjonsprosjekt. Svein tar kontakt med Domkirken 

ift. planlegging og program for gudstjenesten på Maria Budskapsdag.     
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3/2020  Virksomhetsplan 2020 

  Hvordan inspirere til misjonsengasjement i menighetene?  

  Kan det velges ut et prosti med årlig misjonsfokus?  

  Det arbeides videre med planen på neste møte. 

 

4/2020  Brev til nye menighetsråd 

De nye menighetsrådene bør velge kontaktpersoner for global kirke, misjon og miljø. 

Konkret misjonsengasjement. Brita og Svein utarbeider brev som sendes ut til 

menighetene snarest mulig. 

 

5/2020  Evaluering av SMM 

SMM var 25 år i 2019, og Sør-Hålogaland var et av tre bispedømmer som var valgt 

ut i evalueringen. Brita sjekker med Knut Hallen om det kommer en skriftlig rapport 

av denne evalueringen.  

 

6/2020  Møteplan SMM 

Neste møte i SMM blir torsdag 28. mai, kl. 10.00, på Bispedømmekontoret. 

Biskopen vil også være tilstede på dette møtet ( på facetime), med bl.a. behandling 

av tiltaksplan og forholdet til bisperådet. 

Fredag 4. september 

  Torsdag 19. november 

 

Ungdommens Kirketing: 17-19. april i Mo i Rana. Organisasjonene kan sende 

informasjon om ungdomsprosjekt. 

Medarbeidersamling: 25-27. september på Rognan (m/misjonsseminar om klima; 

f.eks. vann og forurensning) 

 

 

Bodø, 23/1-20 

 

 

Lill Tove Lunheim 

referent 
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