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SAKSLISTE   
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
Sakene 15/20-19/20 behandles for lukkede dører. 
 
 

Tilsettingssaker 

15/20 20/00210-14 
 
Tilsetting prost i Karmøy prosti  
 

16/20 20/01039-3 

 
Tilsetting sokneprest i Haugaland prosti med Tysvær sokn 
og Bokn sokn som tjenestested  
 

17/20 20/00562-4 

 
Tilsetting av kapellan i Haugaland prosti med Rossabø 
sokn og Skåre sokn som tjenestested 
 

18/20 20/00768-5 

 
 
Tilsetting av sokneprest i Jæren prosti med Time sokn som 
tjenestested  
 

19/20 20/00801-4 

 
Tilsetting av sokneprest i Jæren prosti med Klepp sokn 
som tjenestested 
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Orienteringssaker 

20/20 17/02948-39 
 
Stiftsdirektørens rapport april 2020 
 

21/20 17/02948-40 
 
Rapport  - regnskap pr 31. mars 2020 
 

22/20 17/02948-41 

 
 
Stavanger bispedømmeråd – budsjettrevisjon 1 – pr mars 
2020 
 

23/20 20/01706-1 
 
Vedrørende støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon 
med pandemi 

 
 
 
Liv Heidrun Skaar Heskestad 
Leder 
 
 
 



 Tilsettingssaker -  Tilsetting prost i Karmøy prosti :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting sokneprest i Haugaland prosti med Tysvær sokn og Bokn sokn som tjenestested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av kapellan i Haugaland prosti med Rossabø sokn og Skåre sokn som tjenestested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Jæren prosti med Time sokn som tjenested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Jæren prosti med Klepp sokn som tjenested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Stiftsdirektørens rapport april 2020 
 

Oppstart i tjeneste 
Ingvild Bjørnøy Lalim tiltrådde som kapellan i Haugaland domprosti, med særskilt tjeneste i Vår 

Frelsers sokn og Skåre sokn, den 1. april 2020. 

Margreta Vik Stokke tiltrådde i 50 % stilling som rådgiver for personal og forvaltning ved Stavanger 

bispedømmekontor, den 14. april 2020. I løpet av året vil hun gå opp i 100 % stilling. 

 

Stillingsendring 
Jarle Minnesjord har fått utvidet sin stilling til 100 %. I tillegg til 50 % stilling som sokneprest i Jæren 

prosti, med særskilt tjeneste i Orre, er han nå også 50 % prostiprest i Jæren prosti. 

 

Vikariater 
Unn Rosenberg vikarierer i 40 % stilling som personalrådgiver ved Stavanger bispedømmekontor fra 

6. februar 2020. 

Anne Berit Mathisen vikarierer i 30 % stilling som prostiprest i Sandnes prosti, fra 17. februar 2020. 

Torbjørn Hestnes, sokneprest i Stokka, vikarierer som sokneprest i Dalane prosti, med særskilt 

tjeneste i Sokndal sokn, i perioden 2. mars 2020 til 31. august 2020. 

Atle Moe vikarierer i 100 % stilling som sokneprest i Stavanger domprosti, med særskilt tjeneste i 

Stokka sokn, i Torbjørn Hestnes sitt fravær. 

Harald Gaute Øgreid Rasmussen vikarierer i 60 % stilling i Jæren prosti, med særskilt tjeneste i Ålgård 

sokn, i perioden 9. mars 2020 til 31. august 2020. 

Sigfred Sørensen vikarierer i 60 % stilling som prostiprest i Karmøy prosti, i perioden 1. april 2020 til 

31. august 2020. 

 

Beredskapsarbeid  
Med bakgrunn i smittesituasjonen som har oppstått i forbindelse med Koronaviruset har det vært 

gjort et stort arbeid hos biskop og bispedømmeråd.  

Det har vært god koordinering av arbeidet mellom det nasjonale, regionale og det lokale. Kirkerådet 

og bispemøtet har gjort en stor innsats i å koordinere dette arbeidet.  

Her en liten oversikt over organiseringen av arbeidet:  

Nasjonale koordineringsmøter:  

I starten deltok vi i daglige møter, etter hvert 2-3 møter i uken ledet av Kirkerådet, der alle biskoper, 

stiftsdirektører og bispemøtet er representert. I disse møtene tas opp aktuelle problemstillinger som 

krever nasjonal koordinering. Noen av sakene har vært: 

- Det er gjort Risiko og Sårbarhetsanalyse 
- Hvordan være en god arbeidsgiver i denne perioden 
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- Det er utarbeidet egen HMS rutine for utføring av kirkelige handlinger.  
- Det er laget kontinuitetsplan, der vi har fokus på forberedelser for å holde oppe 

prestetjenesten selv med stort sykefravær.  
- Prester er i denne situasjonen å regnet som samfunnskritisk personell. Via Kirkerådet 

rapporterer vi til departementet på antallet syke og  
o Prester som selv har en sårbar helse eller bor i husstand der andre har sårbar helse 

er tatt ut av utadrettet tjeneste.  
o Dødsbud beredskap er forsterket med å peke på hvem som skal ta over dersom dens 

om har beredskap blir syk  
- Utsettelse av konfirmasjonsgudstjenester 
- Klokkeringing  

 

Vi rapporterer ukentlig eller oftere til:  

- Hovedredningssentralen(HRS) og lokal redningssentral (LRS) 
- Kirkerådet  
- Fylkesberedskapsrådet  

 

Ulike møtepunkt  

- To prostemøter i uka på Teams.  
- Deltar i ukentlige møter i Fylkesberedskapsrådet.  
- Minst tre ledermøter i uka, forsterket med beredskapsansvarlig og kommunikasjon de ganger 

det har vært behov for det.  
- Ukentlig allmøte for alle på kontoret, og ukentlige avdelingsmøter.  
- Ukentlig regionalt kontaktmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene og 

vernetjenesten. 
- Ukentlig dialog med tillitsvalgt og vernetjenesten ved kontoret.   

 

Staben ved kontoret  
Staben har taklet omstillingen til hjemmekontor på en bra måte. Vi har hatt mye nytte av at vi 

snudde oss raskt rundt og tok i bruk Microsoft Teams. Vi har holdt på noen av rutinene våre, f.eks. 

med felles morgenandakt, nå digital. Vi har også lagt opp til flere felles møtepunkter for å holde 

kontakt, ta vare på hverandre og kunne møte utfordringer når de dukker opp.  

Vi har hatt fokus på å legge til rette for å være kirke i en annen tid, og i den grad det er mulig og 

ønskelig, å koordinere noe av dette arbeidet. Noe av dette informerer vi om under de ulike 

fagområdene. 

 

Menighetene i Stavanger bispedømme 
Det er flott å følge arbeidet som gjøres for å være kirke på en annen måte i denne tiden. 

Menighetene i bispedømmet har snudd seg kjapt rundt, og gjør mye godt og spennende arbeid. 

Mange har måtte utføre arbeidet sitt på helt nye måte. Vi er imponerte over kreativitet, evne til 

endring, klokskap og mot. Det er all grunn til å takke menighetene ansatte, tillitsvalgte og frivillige for 

dette arbeidet. I følgende lenke ligger en oversikt over en del av det som gjøres. 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kirken%20på%20nett%20i%20påsken22/  
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Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon 
Som følge av Corona-krisen har organisasjonene i samarbeidsrådet for menighet og misjon (SMM) 

fått sterkt svekkede inntekter. Flere av dem har måttet permittere egne ansatte. Som følge av dette 

har de også meldt til Kirkerådet at de ikke ser seg i stand til å bidra til lønn for misjonsrådsgiverne i 

bispedømmene i 2020, slik det er avtalt. Kirkerådet har mottatt meldingene og oppfordret 

bispedømmerådene til å overta dette ansvaret. Stiftsdirektøren har gjort vedtak om at det vil skje i 

Stavanger bispedømme. Dette betyr at det i utgangspunktet vil være friere rammer for bruk av 

stillingsressursen. Endringer vil bli gjennomført i dialog med stillingsinnehaveren. 

 

Stiftelsen Utstein pilegrimsgård 
Stavanger bispedømmeråd vedtok i 2001 vedtekter for en stiftelse på Utstein stiftsgård (senere 

justert til stiftelsens Utstein pilegrimsgard). Arbeidet i stiftelsen har sitt sete på Utstein pilegrimsråd. 

Kjetil Aano er leder i stiftelsen og daglig leder er Arvid Kaspersen. Stavanger bispedømmeråd har 

også bevilget fat 50% lønnsmidler til diakonstilling i Stavanger kirkelige fellesråd, en stillingsressurs 

som forutsettes brukt til stillingen som daglig leder for stiftelsen. Den andre delen av stillingen 

finansieres av stiftelsen.  

På grunn av tiltakene rundt smittesituasjonen omkring Korona har pilegrimsgarden måtte avlyse alle 

arrangement, og de mister dermed sine inntekter. Stavanger kirkelige fellesråd som er arbeidsgiver 

for stillingen har henvendt seg til bispedømmerådet med spørsmål om mulig samarbeid omkring 

stillingen i denne perioden. Stiftsdirektør har etter å ha informert leder i bispedømmerådet om 

avgjørelsen inngått en avtale der Stavanger bispedømmeråd kompenserer Stavanger kirkelige 

fellesråd for 100% stilling i inntil 6 måneder. Fellesrådet er arbeidsgiver også i denne perioden og er 

leder arbeidet daglig leder skal gjøre i denne perioden.  

 

Kommunikasjon  
Vi har jobbet mye med kommunikasjon. Vi laget tidlig oversikt på nettsidene våre over hva som skjer 

i menighetene, på nettet og diakonalt. Vi har også samarbeidet godt med Stavanger Aftenblad. 6. 

april ble digital kirkepåske førstesideoppslag, etter menighetene hadde meldt inn alt som skjer i 

påsken. Vi har også etablert en andaktsstafett, med en andakt over dagens tekst på nettsidene våre 

og Facebook hver dag. https://kirken.no/nb-

NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/ord%20for%20dagen/ 

 

Diakoni 
Vi hører at diakonene i menighetene er aktive med oppsøkende tjeneste. Mange ringer rundt, for 

eksempel til eldre som nå ikke kan bruke vanlige kontaktarenaer. Se gjerne oppslaget på 

bispedømmets nettsider om noe av det som skjer. https://kirken.no/nb-

NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/en%20annerledes%20og%20uvirkelig%20hverdag/  

 

Nye gudstjenestebøker  
Prestene har fått tilsendt bøker med den nye, justerte gudstjenesteordningen, for å kunne sette seg 

inn i arbeidet med dette.  
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Utviklingssamtaler trosopplæring  
Denne våren har vi som vanlig hatt utviklingssamtaler med menighetene på trosopplæringsfeltet. De 

siste årene, har vi hatt en veksling mellom å besøke den enkelte menighet, og å samle alle 

menighetene i prostiet i et forum. Vi ser at det har vært en god utvikling, både for menighetene, og 

for oss rådgivere. Dette året har vi latt menighetene i prostiforumet få jobbe med ulike utfordringer i 

trosopplæringen. Etter hvert tema, har vi samlet alle, og snakket om det som har kommet fram i 

gruppene. Vi har veiledet underveis.  Dette har fungert meget bra, og vi ser at de ansatte opplever 

dette som meningsfullt og utviklende. 

 

Samtaleopplegg i forbindelse med dåp 
Dåpskortene er et opplegg knyttet til dåpssamtalen, der en bruker de ulike tingene i kirkerommet 

som en katalysator for å snakke om dåpen og dens betydning. Kortene skal samles i et hefte, og deles 

ut til alle som har ansvar for dåpssamtalen i bispedømmet. Vi har nå møtt designeren i Oslo, og 

kortene er under stadig utvikling. Dåpskortene skal lanseres på Dåpsfestivalen 19.august 2020. 

Rekruttering 
På rekrutteringsfeltet arbeider vi med et opplegg for konfirmanter. Opplegget består av en film om 

ulike stillinger i kirken (primært de viglede, men også andre), og et undervisningsopplegg til bruk i en 

konfirmanttime. Vi er godt i gang med filmingen, og undervisningsopplegget har nå fått både design 

og innhold. Meningen er at menighetene skal kunne laste ned både film og undervisningsopplegg 

digitalt. Opplegget skal være klart til oppstart av konfirmasjonsundervisningen til høsten. Målet med 

opplegget er å få konfirmantene til å bli bevisst på de stillingene som finnes i kirken, og at det å jobbe 

i kirken er en reell mulighet. Stavanger BDR har fått kr.50.000,- av Kirkerådet til utviklingen av 

prosjektet. 

 

Koronatid- trosopplæring og undervisning:  
I forbindelse med korona-pandemien har vi sendt ut to mailer med informasjon og ressurser til 

menighetene: den ene har omhandlet konfirmasjon, og den andre har vært om 

trosopplæring/kirkelig undervisning. Vi har også hatt samtaler på mail og telefon med en del ansatte 

ute i menighetene.  

 

Pilegrim – merking av kystpilegrimsleden  
I vinter har det vært møter om merking av Kystpilegrimsleden i alle kommunene i Rogaland som 

ligger langs leden. Målet med møtene var å få satt i gang arbeidet med merking av leden. Det 

omfatter å avklare hvor det skal merkes, regler for merking og finansiering. Nasjonalt pilegrimssenter 

og kystpilegrimssenteret på Avaldsnes har deltatt på møtene sammen med representanter fra 

kommune, kirke og frivillige.  

 

Reisehåndbok for pilegrimer  
Margun Pettersen har påtatt seg å lage en reisehåndbok for kystpilegrimer. Den omfatter hele leden 

fra Egersund til Trondheim. Arbeidet finansieres av Nasjonalt pilegrimssenter. Manus er ferdig 

skrevet, og det arbeides for å få den ferdig til sommeren.  
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Praktbok  
Det er tidligere satt i gang et arbeid med å lage en større bok med mye bilder fra hele 

Kystpilegrimsleia. Den skulle kommet i fjor høst, men ble utsatt fordi vi ønsket å få inn noen tekstlige 

bidrag som ikke var mulig å levere så raskt. Planen er å få den trykket slik at den er klar før jul.  

 

Jubileum 2025 – Stavanger by og Stavanger bispedømme  
Arbeidet med jubileet i 2025 går sin gang. Vi har etabler en arbeidsgruppe som holder tak i arbeidet 

mellom møtene i jubileumskomiteen, og omfatter den kirkelige delen av jubileet, Domkirken 20205 

og Stavanger bispedømme 2025. Arbeidsgruppen består av domprost Stefan Emmerhoff, sokneprest 

i Dom/Petri Øivind Holtedahl, kirkeverge i Stavanger Rune Skagestad og kulturrådgiver Ragnhild 

Halle. Vi har nå fokus på hvordan vi kan forankre og involvere bredt, hva som er intensjonen med å 

jubilere og hva vi ønsker skal leve videre etter jubileumsåret. Et historisk jubileum, med 900 års 

historikk, gir oss en fantastisk mulighet til å løfte fram kirken i bredden av befolkningen. Derfor 

jobber vi med hva vi ønsker å oppnå/hva som skal leve videre etter jubileumsåret. Når det er 

formulert er det enklere å jobbe med hvordan og hva.  

 

Kirkemusikkutdanning ved UIS? 

Det arbeides med å etablere en kirkemusikkutdanning ved UiS igjen. Kirkerådet har nå sendt en 

formell henvendelse til universitetet hvor de utfordrer dem til å tilby dette allerede fra høsten 2021. 

VID er også koblet på med tanke om at de to studiestedene kan samarbeide. Vi hadde et veldig 

positivt møte i februar. Det skulle vært nytt møte 26. mars, men det ble utsatt på grunn av andre 

utfordringer ved utdanningsinstitusjonene som følge av restriksjonene de nå er underlagt. Vi er 

optimistiske.   

 

Koronatid – pilegrim og konserter 

Som en følge restriksjonene som ble innført i mars har vi alle vært nødt til å tenke nytt.  

«Hva med å gjøre lufteturen til en pilegrimsvandring?» er et prosjekt vi har jobbet med. 

Motivasjonen var å gi ressurser fra kirken som ikke krever at vi sitter inne foran en skjerm. Vi har 

laget to enkle pilegrimsvandringer man får opp på telefonen. Den ene er tenkt for voksne, og kan 

brukes når en går alene på tur i nærmiljøet. Den andre er tenkt for voksne og barn sammen. 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/påskevandring/  

Nasjonale konserter 

Kirkerådet har tatt initiativ til en serie kirkekonserter som strømmes direkte lørdag kl 18.000. Her har 

alle kulturrådgivere bidratt med å finne utøvere og kirker til å fylle sendeflaten. Lørdag 4. april var 

det konsert fra Hana kirke i Sandnes.  

 

Inkluderende kirkeliv  
Det er ikke vanskelig å konstatere at Korona-krisen også griper sterkt inn i Inkluderingsarbeidet, og i 

stor grad påvirker hverdagen til våre mange deltakere. 

Tiden er preget av avlyste arrangementer og treffpunkter i menighetene, sterkt reduserte muligheter 

for sosial kontakt og fellesskap, og usikkerhet om hvor lenge dette vil være slik. 
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For mennesker med behov for forutsigbarhet og trygghet, og for hvem samværet med andre i vante 

omgivelser og former betyr svært mye, byr en slik tilstand på store utfordringer. Når så mange også 

er avskåret fra å gå på jobb, samt at dagsenter er stengt, blir belastningen også økende for 

familie/pårørende. Vi registrerer også at boliger/bofellesskap må operere med smitteverntiltak som 

begrenser det sosiale livet på huset, og medfører at den enkelte beboer blir enda mer «isolert». 

Vårt eget store fellestiltak i vår, weekenden på Lundheim i juni, er blitt utsatt/avlyst, i tråd med 

retningslinjer og annen kirkelig praksis. Det blir et stort savn for mange! 

Vi sender brev i posten med informasjon, og en særskilt påskehilsen, til alle tidligere deltakere på 

turene våre. 

Tiltak og grep vi likevel kan iverksette nå: 

 Inkluderingsrådgiverne opprettholder god kontakt med lokalt kirkelig ansatte og frivillige 
medarbeidere, og ansporer og oppmuntrer til kontakt med deltakere/brukere/pårørende så 
langt det er mulig (telefon-kontakt mest hensiktsmessig) 

 Inkluderingsrådgiverne har selv etablerte kontakter med brukere og pårørende fra før, og 
følger de opp også nå. Vi har også kontakt med noen boliger/ansatte fra tidligere samarbeid, 
og følger opp disse, selv om (fysisk) besøk er umulig. 

 Sammen med kollegene i nasjonal rådgivergruppe prøver vi å finne ut/anspore til produksjon 
av digitale opplegg/tilbud særlig rettet mot denne målgruppen. Her finnes det ikke veldig 
mye fra før, men noe kommer nå: HEL-gudstjenesten fra Bogafjell 29.03 ble kunngjort 
nasjonalt, og er blitt godt mottatt langt utenfor vårt eget bispedømme. IKO har sagt ja til å 
legge ut «Bibelfilmen min» og «Sammen med Jesus» gratis på sine nettsider ut 2020. Her er 
bl.a godt Påskestoff, som også kan fungere for voksne i vår målgruppe. Andre 
menigheter/grupper er i gang med egne produksjoner, som vi kan gjøre allment tilgjengelig 
gjennom vårt nettverk. 

 

Inntrykket ellers er at menighetene lokalt tviler på om arbeidet vil kunne startes opp igjen før 

sommeren, men her regner vi med mer avklaring etter påske. 

Våre store fellestiltak i høst, Høsttakkefestene, står for lengst i kalenderne – og vi håper selvfølgelig 

at dette skal kunne bli kjærkomne møtepunkt i høst! 
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Rapport frå Felles økonomieining i Den norske kyrkja 

 

260 Stavanger bispedøme – rekneskap pr 31.mars 2020 

Grunnlag for denne rapporten er uttrekk frå rekneskapen pr 08.04.20.  Vi gjer merksam på at 

rekneskapen vert formelt avslutta 16.april, vi må såleis ta atterhald om eventuelle endringar 

som følgje av det. Driftsrapport enkel følgjer vedlagt. 

Oppsummering 

Pr 31.mars viser rekneskapen eit mindreforbruk på kr 503.460.  Det utgjer 2% av periodisert 

budsjett hittil i år. 

Lesing av rapport – detaljer 

Tala er inndelt i to felt;  

gult felt viser rekneskap mot budsjett hittil i år (HIÅ), avvik i kroner , og avvik i prosent. 

blått felt viser årsbudsjett og årsprognose, avvik i kroner og avvik i prosent. 

Inntekter: - 68.749, -82%.  Inntekter er i stor grad periodisert 1/12 i budsjettet, men det 

meste kjem siste halvår. Det er altså ikkje eit reelt avvik på inntekter. 

Løn og godtgjersler: 208.530, 1%.  Rekneskapen viser eit mindreforbruk på kr 208.530 i 

forhold til budsjett pr mars.   

Andre driftskostnader (mindre anskaffingar mm): 183.676, 9%.  Rekneskapen viser eit 

mindreforbruk på kr 183.676 i forhold til budsjett pr mars.  Budsjettet er periodisert flatt, 

men utgiftene kjem ikkje tilsvarande.   

Andre driftskostnader (reiser mm): 188.423, 22%.  Rekneskapen viser eit mindreforbruk på kr 

188.423 i forhold til budsjett pr mars.  Felles økonomieining legg til grunn at alle sender inn 

sine reisekrav fortløpande. Dersom det er tilfellet er dette eit reelt mindreforbruk. 

Årsprognosen 

Årsprognosen viser eit avvik identisk med avviket hittil i år, mindreforbruk kr 503.460.  

Systemet forventar at resten av året går heilt slik som det er planlagt i budsjettet.  Generelt 

veit vi at det ikkje er tilfellet, men spesielt i dette korona-året vil kostnadene gje eit anna 

avtrykk i rekneskapen enn det historiske bildet har vist.   

Det er vesentleg å vera ajour med rekneskapen for til ein kvar tid å kunna gje ei god 

prognose på kvar vi forventar Stavanger bispedøme vil enda opp ved årsslutt.  

Reiserekningar og lønskrav må sendast inn fortløpande. Ein kultur der det er rådande gjev eit 

godt utgangspunkt for god økonomistyring. 

 

Felles økonomieining, Bergen, 08.04.20 

Solfrid Rong 

controller 
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Budsjettnotat frå Felles økonomieining (FØ) 

For 260 – Stavanger bispedømeråd – budsjettrevisjon 1 – pr mars 2020 

Dette notatet legg til grunn endeleg tildelingsbrev av 18.02.20 frå Kyrkjerådet, samt at det byggjer 

vidare på budsjettnotat av desember 2019, knytt til førebels budsjett. 

Den totale tildelinga til Stavanger er auka med kr 910.000. 

Den totale tildelinga til Stavanger er   kr 150.680.000 

- Herav utgjer tilskot (gruppe 1B)   kr   49.118.000 

- OVF-midler     kr         557.000 

Til drift (gruppe 1A)    kr 101.005.000 

For å kunna leggja fram eit driftsbudsjett i balanse er det lagt inn ei innsparing på kr 1.001.113 

(Koststad 26041, konto 5000).  Som vi sa i førebels budsjett er det ikkje budsjettert med NAV-

refusjonar.  I 2019 mottak Stavanger NAV-refusjonar for kr 1.730.000.  Sett opp mot beløpet på 

innsparing er felles økonomieining av den oppfatning at desse to beløpa balanserer kvarandre. Det vil 

bli brukt midlar til vikar, men ikkje i den grad at ein nyttar heile NAV-refusjonsbeløpet. 

Stavanger sin utfordring ligg i å nytta eit akkumulert mindreforbruk på forsvarleg vis.  Tala for 

Stavanger er som følgjer: 

Akkumulert mindrefrobruk pr 01.01.19   kr  5.089.000 

Årsresultat 2019     kr  1.888.000  

Akkumulert mindreforbruk pr 01.01.20   kr  6.977.000 

Det akkumulerte mindreforbruket står i balansen på konto 2050. 

Korona situasjonen vil føra til mange endringar i faktisk rekneskap for år 2020.  Regjeringa sin 

vedtekne tiltak får også konsekvens for Den norske kyrkja. Kyrkja har fått lovnad om at staten ikkje vil 

endra på tildelinga, når vi no får reduksjon i arbeidsgjevaravgifta.  For Stavanger utgjer ein 4% 

reduksjon i 3 mnd kr 108.000 (kr 36.000 pr mnd). Det kan vera verdt å merka seg, då vi i skrivande 

stung ikkje veit kor lenge desse tiltaka vil vara. 

 

Endringar gjort i 1.budsjettrevisjon 

1A – drift 

Gravplassforvaltning –koststad 2603201 - prosjekt 590 – intern inntekt (konto 3992) kr 235.000. 

Beløpet er det same som Stavanger hadde i rekneskapen for 2019.   

5% lønsmidlar er flytta frå Ytre Stavanger prosti til Tungenes prosti, etter avtale med stiftsdirektør. 

Tilleggsløn  (konto 5005) er justert i samsvar med tal frå AgrandoTid. Ordinære tillegg etter 

arbeidsplan for prestane er periodisert flatt og lagt pr prosti.  Høgtidstillegg er periodisert til 

månadene 1-7, og lagt pr prosti. 

Beredskap (konto 5006) er rekna ut frå fast sats pr veke, samt anslag på utrykninger. Budsjett er lagt 

pr prosti. 

Endringane på tilleggsløn og beredskap er av teknisk karakter. Frå 2020 er det rett kopling mellom 

Aditro løn og Xledger, det er det vesentlege.  Det betyr at 2020 er det første året med historisk 
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korrekte tal for kva som er brukt på tilleggsløn, beredskap og eventuelt overtid relatert til ny 

beredskapsordning.  Det vil gje eit betre grunnlag for budsjettarbeidet 2021.  

1B – tilskot 

Diakoni – satsing 2020, Stavanger har fått eit tillegg på kr 893.000. 

Periodisering av tilskot er endra i tråd med slik faktisk utbetaling vil bli; a-konto utbetaling i april og 

endeleg avrekning i september. 

 

Rekneskapsrapport 

Felles økonomieining vil levera første rekneskapsrapport etter 1.kvartal 2020.  Rekneskapen vert 

avslutta 16.april.  Stavanger bispedømeråd har møte 16.april – det er då avtalt med stiftsdirektør at 

det blir levert ein rapport der ein tar atterhald om at det kan koma endringar når rekneskapen for 

mars vert endeleg avslutta. 

 

  

Felles økonomieining/ Bergen, 07.04.20 

Solfrid Rong 

Controller 

 

  

 

 

 



24/20 Vedrørende støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med pandemi - 20/01706-1 Vedrørende støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med pandemi : Vedr. støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med pandemi

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

     
Det Norske Misjonsselskap, 
NMS 
Postadresse 
Postboks 226, Sentrum 
4001 Stavanger 

Kontoradresse 
Generalsekretariatet 
Postboks 226 Sentrum 
4001 STAVANGER  

Telefon 
+47 51 51 61 00 
Telefaks 
+47 51 51 61 61 

Foretaksregisteret: 
NO 940 325 501 
Gavekonto:  
8220 02 85057 

Internett 
www.nms.no 
E-post 
info@nms.no 

     

 

Kirkerådet 
 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 20/153 - 1 / HEG 02.04.2020 
   
Vedr. støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med pandemi   
 
SMM-organisasjonene står samlet om denne henvendelsen.  
 
Bakgrunn for henvendelsen er den pågående pandemien som medfører restriksjoner som gir store konsekvenser for 
inntektene til alle SMM-organisasjonene. Aktiviteter som møter med kollekt, basarer, lotteri, gudstjenester med ofring, 
salg i bruktbutikker mm kan ikke bli gjennomført og inntektstapet er følgende betydelig.  For flere av organisasjonene 
er mulig scenarie at en kan tape 1/4 til 1/3 av det en har budsjettert med av inntekter for inneværende år. 
 
I tillegg til permitteringer av egne ansatte, ser organisasjonene på muligheten for å redusere andre utgifts-
/budsjettposter.  
 
Vi meddeler herved kirkerådet at i den aktuelle situasjonen ser vi oss dessverre nødt til å trekke vår støtte fra SMM- 
organisasjonene til bispedømmene og kirkerådet til misjonsrådgiverstillingene samt til stillingen som daglig leder av 
SMM.   
 
SMM-organisasjonene ber om forståelse for at det er behov for å «snu alle steiner» for at vi alle skal komme best mulig 
rigget ut etter «stormen». 
 
Vi hører at det jobbes med en storstilt innsamlingsaksjon til SMM organisasjonene som skal gå mellom påske og pinse.  
Vi hører at biskoper og stiftsdirektører stiller seg bak, og at KR vil følge opp i sosiale medier. Dette er vi meget 
takknemlige for og ønsker et godt og tjenlig samarbeid videre for både Den norske kirke og oss som SMM 
organisasjoner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
_____________________________         ________________________________          
Helge S. Gaard      Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby        
Generalsekretær NMS     Konst. generalsekretær Himalpartner 
 
                    
 
 
_______________________________   ________________________________              

Andreas Andersen     Anne Birgitta Langmoen Kvelland 

Generalsekretær Misjonsalliansen   Generalsekretær Normisjon 
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______________________________                           ________________________________              
Vegard F. Soltveit                                                         Ed Brown  
Generalsekretær                                                          Generalsekretær Stefanusalliansen 
Den Norske Isrealsmisjon    

 

 
 
 
_______________________________  
Lars Mollerup-Degn      
Konst. direktør Areopagos   
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Emne: FW: Vedr. støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med korona-
pandemi 

Vedlegg: Vedr. støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med pandemi.pdf 
 
Fra: Ingrid Vad Nilsen <in699@kirken.no> 
Dato: 2. april 2020 kl. 18:09:09 CEST 
Til: Stiftsdirektører <DL_stiftsdirektoerer@kirkepartner.no>, Jan Christian Kielland 
<jk856@kirken.no> 
Kopi: Jan Rune Fagermoen <jf665@kirken.no>, Sissel Vartdal <sv966@kirken.no>, Berit Hagen Agøy 
<ba777@kirken.no>, "Siv S. Birkeland" <sb243@kirken.no> 
Emne: FW: Vedr. støtte til misjonsrådgiverstillinger i situasjon med korona-pandemi 

  
Jfr vårt møte i morges. Her er brevet fra SMM der de trekker tilbake penger til SMM-
stillingene.  
Vi var enige om å orientere de berørte ansatte før påske med et budskap om at vi 
ikke ønsker å permittere, men at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver etter påske 
som følge av bortfall av inntekstgrunnlag for disse stillingene. 
 
Vennlig hilsen 
Ingrid Vad Nilsen 
Direktør  
Kirkerådet | Den norske kirke | 
tlf. 90 17 41 83 
in699@kirken.no 
 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten 
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