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Budsjett 2017  
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 
2017 er det er første året Den norske kirke (Dnk) er et selvstendig rettssubjekt, og mottar ett 
rammetilskudd fra staten som skal dekke samtlige kostnader for driften av de sentralkirkelige 
rådene og bispedømmerådene inkludert Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN).  Tilskuddet 
til Svalbard kirke gis i en særskilt bevilgning fra Justisdepartementet. Kirkerådet (KR) skal 
utarbeide årsregnskap for hele rettssubjektet. Følgelig er det behov for å ha ett felles 
budsjett for hele DnK. Tidligere har det enkelte bispedømmeråd mottatt tilskudd direkte fra 
staten, og laget eget budsjett og regnskap. Omleggingen har medført at budsjettprosessene 
i KR og bispedømmerådene måtte samordnes og synkroniseres på en helt annen måte enn 
tidligere. Resultatet har blitt en uvanlig langtrukket budsjettprosess som begynte allerede i 

august Budsjett 2017 2016.  

 
Budsjettarbeidet måtte gå sin gang, uten at det var klart hva samlet tildeling til det nye 
rettssubjektet skulle bli. Kirkerådet behandlet budsjett for den samlede virksomheten i 2017 
på sitt møte  
7.–9. desember 2016, med utgangspunkt i forslag til rammebevilgning til DnK for 2017. 
Basert på disse tallene, lå det an til at Stavanger bispedømmeråd måtte kutte betydelig i 
virksomheten for 2017. Bispedømmerådene ville få kutt på 2 % i tilskuddene de hadde per 
08.02.16, i tillegg til at lønnsoppgjøret for 2016 ikke ville bli kompensert. For Stavanger 
bispedømmeråd tilsvarer dette kostnadskutt på kr 5,9 millioner eller ca. 7,5 stillinger. 
Tilleggsbevilgningen på kr 60 millioner, som Stortinget vedtok i sin behandling av 
statsbudsjettet for 2017 den 12. desember i fjor, gjorde situasjonen mye mindre dramatisk.  
 
Siden 2014 har det vært en ubalanse mellom statlige tilskudd og forbruk på presteskap og 
administrasjon i vårt bispedømme. Utgiftene har oversteget statlige tilskudd. Dette har vært 
mulig grunnet ekstraordinære forhold: 

 Tilbakeføring av ubrukte reserver fra Stiftelsen Stavanger bispedømme på kr 3,8 millioner i 

2014. 

 Ettergivelse av påløpt husleie for perioden 2010-2015 for fellesareal i statens hus med  

kr 800 000 i 2016. 
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Opprinnelig var det budsjettert med å bruke opp denne reserven innen utgangen av 2015, 
men grunnet utsikter til betydelig strammere økonomiske rammer fra og med 2016 holdt vi 
bevisst igjen høsten 2015. Stram økonomistyring og positive utslag på flere usikre poster 
gjorde at mindreforbruket ble kr 2,2 millioner høyere enn det vi forventet da budsjettet for 
2016 ble vedtatt. Vi kunne valgt å bruke opp hele reserven i 2016, og avlyst 
innsparingstiltakene på kr 1,9 millioner som lå til grunn for budsjettvedtaket for fjoråret. Det 
ville gitt en krevende prosess for å få balanse i budsjettet for 2017, med kutt tilsvarende 
utgifter til fire fulle stillinger. Vi valgte derfor å styre mot et mindreforbruk også i 2016, for å 
ha en reserve med oss inn i 2017. Dermed fikk menigheter og fellesråd mer tid på forberede 
seg på de kuttene som må komme for å bringe balanse mellom tilskudd og antall 
prestestillinger. 

 
Forutsetninger for budsjettarbeidet gitt av Kirkerådet høsten 2016 
 

 Budsjettet skal settes opp i henhold til ny kontoplan og må ta høyde for omlegging av 

regnskapsføring fra kontantprinsippet til regnskapsprinsippet.  

 Bispedømmerådene og Kirkerådet skal benytte ett felles budsjetteringsverktøy for 2017, kalt 

Arena budsjett, fra vår nye LPR-leverandør, Tet.  

 Prosjekter/aktiviteter budsjetteres som en del av driftsbudsjettet og skal ikke lengre skilles 

ut på eget kapittel (post 21) eller koststed 8000. 

 Anskaffelser som kan aktiveres, kostnadsføres i budsjettet. (Budsjettet vil senere bli justert 

for aktivering og avskrivninger.) 

 Nasjonale kostnader samles under et eget budsjettområde. 

 Periodisert budsjett utarbeides i Arena Budsjett på et senere tidspunkt. 

 Salg av varer og tjenester budsjetteres ned på hvert koststed i henhold til beste estimat. 

Foreligger det derimot en avtale om kostnadsfordeling av lønn eller driftskostnader, skal 

dette budsjetters som en kostnadsreduksjon under hhv lønn og driftskostnader.  

 Øvrige utfaktureringer, gaver og andre tilflyt av midler, klassifiseres som inntekter. 

 Arena settes opp slik at det vil bli gjort påslag for feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon 

pr ansatt. Pensjonskostnad som påslag av lønnskostnad tas dermed med i driftsbudsjettet 

for hvert BDR/KR. Eventuelle avvik til pensjonspremie tas med i budsjettområdet for 

nasjonalt nivå og følges inntil videre opp av Kirkerådet.  

 Det er opprettet et eget budsjettområde kalt «Nasjonale aktiviteter/kostnader» for det nye 

rettssubjektet Dnk. Formålet er å samle kostnader og eventuelle inntekter som er felles for 

Dnk på et budsjettområde. Eksempler på slike kostnader som ikke vil bli fordelt ut på de 

enkelte virksomhetene i 2017 er:  

 

 Kostnader knyttet til IKT-systemer 

 Kostnader til revisjon 

 Kostnader til forsikring  

 Tilskudd til trosopplæring og tilskudd til annen kirkelig virksomhet 

 
 
Tilskudd for 2017 
Kirkerådet har fordelt rammetilskuddet i samsvar med budsjettreglementet vedtatt av 
Kirkemøtet for 2017 (KM 18/16). Stavanger bispedømmeråd har fått en samlet tildeling for 
2017 på kr 91,6 millioner (jf. brev fra KR mottatt 21.12.16), som er kr 700 000 lavere enn det 
vi forventet i vårt budsjettarbeid høsten 2016. I budsjettforslagene høsten 2016 la vi til grunn 
at det ville komme et effektiviseringskrav på 0,7 % som i tråd med praksis tidligere år. 
 
 



  

 
 
Nedgangen på kr 700 000 er imidlertid ikke et reelt kutt i tilskudd, fordi flere kostnader vil bli 
budsjettert og betalt på nasjonalt nivå i 2017, og ikke av hvert enkelt bispedømmeråd. Dette 
gjelder kostnader til regnskapsføring og IKT. Foreløpig tildeling for 2017 er kr 414 000 lavere 
enn det vi forventet høsten 2016. Mens reelt kutt sammenlignet med tildelingen for 2016 er 
på kr 1 million. 
 
 

 
 
 
Mindreforbruk 2016 
Vi forventet et mindreforbruk for 2016 på mellom kr 2,5 - 3 millioner per 31.08.16, som vi kan 
påregne å få med oss over i 2017 i henhold til kommunikasjon med KR. Regnskapstallene 
for 2016 viser at fjorårets mindreforbruk (post 01) ble på kr 3,9 millioner. Økningen i ubrukte 
midler skyldes flere forhold: vi fikk kompensert kr 258 000 mer enn vi forventet i 
lønnsoppgjøret for 2016, lavere vikarutgifter enn estimert, samt at flere planlagte aktiviteter 
og investeringer har blitt utsatt. Avskjedsmarkeringer for avtroppende biskop ble også lavere 
enn budsjettert, grunnet økonomisk bidrag fra Stavanger kommune.  
 
Vi forventer at restmidlene vil bli brukt opp i løpet av 2017. Mesteparten vil gå til å dekke 
lønnsutgifter til faste prestestillinger. I tillegg vil budsjettreserven fra 2016 bli brukt til å 
finansiere ekstraordinære utgifter i 2017 knyttet til bispeinnsettelse og introduksjonsrunder 
for ny biskop i prostier og menigheter. Videre må det investeres i ny bispekåpe. 
 
 



  
Reduksjon i antall stillinger for 2017 
I juni 2016 vedtok bispedømmerådet å redusere antall faste stillinger med 3,5. Kuttene skal 
fordeles forholdsmessig i presteskap og i administrasjonen ved bispedømmekontoret. Den 
omforente lokale ressursmodellen ligger til grunn for hvordan kuttene skal fordeles mellom 
de ulike prostiene og menighetene i bispedømmet. Et premiss for nedskjæringsprosessen 
har vært at ingen skal bli sagt opp. Dermed er vi avhengig av at det oppstår ledighet, før 
bispedømmerådsvedtaket kan effektueres. Administrasjonen har jobbet målrettet med dette 
og ved inngangen til 2017 er antall årsverk redusert med 2,5. Grunnet mindreforbruket vi 
forventer å få med oss inn i 2017, vil dette være tilstrekkelig for å få balanse i budsjettene for 
inneværende år. 
 
 
Oppsummering 
Økningen i mindreforbruket for 2016 overstiger reduksjonen i tilskudd fra 2016 til 2017. 
Følgelig trenger vi ikke legge inn nye kutt i budsjettet, for å oppnå balanse. Den økonomiske 
situasjonen er imidlertid fortsatt alvorlig. I løpet av 2017 vil vi bruke opp reserven fra tidligere 
år, om ikke inntektssiden styrkes, må antall stillinger ytterligere ned i 2018. 
 
 
Budsjettforslag for Stavanger bispedømmeråd 
På bakgrunn av mottatt tildelingsbrev fra Kirkerådet, har administrasjonen utarbeidet forslag 
til budsjett for 2017 som er i balanse. Vi vil imidlertid presisere at det er utsikkerhet knyttet til 
kostnadseffekten ved overgang fra kontantprinsippet til regnskapsprinsippet, og fordeling av 
pensjonsutgifter i det nye rettssubjektet.  

 
 
 
Faste stillinger 
Årsaken til økte kostnader på tross av reduksjon i antall årsverk er lønnsglidning knyttet til sentrale 
og lokale forhandlinger. Videre har lønnsutgiftene økt med omkring kr 300 000, grunnet opphør av 
arbeidsgiverfinansiert mobiltelefonabonnement for presteskapet. Ordningen er erstattet med et fast 
lønnstilskudd per ansatt. Tilsvarende finner vi derfor en reduksjon i posten «Annonser, telefon og 
forsikring» i 2017 målt mot tidligere år. 
 

Tilleggslønn og beredskap 
Vi forventer at utgifter til tilleggslønn blir på nivå med 2016, mens utgifter til beredskap 
reduseres noe. Stavanger bispedømmeråd og Presteforeningen har i tråd med særavtalen 
om arbeidstid, fritid og beredskap i Den norske kirke gjennomført forhandlinger om endringer 



  
av beredskapsområdene i bispedømmet. Partene ble enige om at antall beredskapsområder 
reduseres fra 8 til 3 fra og med 01.01.17.  Hovedmålet med omleggingen er å frigjøre 
arbeidstid. Den nye ordningen innebærer at rundt 2,5 årsverk i tid nå kan brukes på 
oppgaver i prestetjenesten, i stedet for å være i beredskap. Som kompensasjon for å delta i 
ordningen, som medfører arbeid ut over tjenestedistriktet, får hver prest som deltar fullt ut i 
ordningen et årlig vederlag som svarer til kr 1000 pr beredskapsuke. Netto årlige 
innsparinger som følge av avtalen er beregnet til kr 221 000 og er innarbeidet i 
budsjettforslaget. 
 

Andre lønnsutgifter 
Nedgangen skyldes at vi i 2016 utbetalte lønn til nasjonalt hovedverneombud, mot å få utgiftene 
refundert fra departementet. Det er nå avklart at ordningen videreføres i alle all til sommeren 2017. 
Vi har ikke tatt inn forventede kostnader i budsjettforslaget fordi den budsjettmessige effekten er 
null, utgiftene vil bli dekt inn gjennom økt tildeling fra Kirkerådet. 

 

Andre utgifter 

 

 

 Vi forventer at kostnadene til andre personaltiltak vil øke, grunnet en aktiv personalpolitikk.  

 Om særavtale for godtgjørelse til flytting vil bli videreført i det nye rettssubjektet er uavklart. 

Uansett forventer vi en reduksjon i flytteutgifter, etter avvikling av bopliktordningen.  

 I 2016 ble datautstyret oppgradert og det ble kjøpt inn nye mobiltelefoner og nettbrett. Vi 

forventer at investeringer i inventar og utstyr er tilbake på et mer beskjedent nivå i 2017.  

 Utgifter til kompetanseheving og etterutdanning viser en moderat økning. Dette skyldes 

delvis at tre prester er i ferd med å ta Arbeidsveilederutdanning med en samlet 

kostnadsramme på kr 1 million fordelt over tre år. Det vil i tillegg påløpe ekstra utgifter 

knyttet til opplæring i nye datasystemer og rutiner i 2017. 

 Utgifter til «Annonser, telefon og forsikringer» er redusert grunnet at IKT-kostnader dekkes 

på nasjonalt nivå og at mobiltelfonabonnementsordningen for presteskapet er erstattet av 

et fast lønnstilskudd. 

 



  
Oppsummering 
Budsjettet for 2017 legger opp til å bruke mer midler enn det årlige tilskuddet. Dette er mulig fordi vi 
har hatt en buffer av ubrukte midler som har blitt overført fra tidligere år. Denne reserven vil 
sannsynligvis bli brukt opp i løpet av 2017. Det betyr at Stavanger bispedømmeråd må kutte 
ytterligere 4-5 årsverk i 2018 for å få et budsjett i balanse. Administrasjonen vil komme tilbake til 
bispedømmerådet med en oppdatert vurdering av behov for ytterligere nedskjæringer våren 2017. 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Bispedømmerådet vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2017.  
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Tildeling av midler fra Opplysningsvesenets Fond 
 
 
 
Vedlegg:  
ovd søknader musikk og kultur.pdf 
ovf søknader annet.pdf 
ovf søknader barn og unge.pdf 
ovf søknader diakoni.pdf 
ovf søknader gudstjenste.pdf 
OVF-søknader skjematisk oversikt.xlsx 
 
 

Saksorientering 
 

 
Årlig har hvert av bispedømmene vært tildelt midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF). 
Føringer fra Kirkerådet på hvordan disse midlene skal brukes har vært fastsatt innenfor 
tydelige rammer. Midlene har vært lyst ut og menigheter og organisasjoner har søk kunnet 
søke midler til ulike tiltak i menighet og organisasjon. Høsten 2016 var det i forbindelse 
med virksomhetsoverdragelsen noe uklart hvordan OVF tilskuddene skulle forvaltes i 
fortsettelsen. Bispedømmerådet lyste derfor ikke ut midlene. Kirkerådet la imidlertid ut en 
utlysning på sine hjemmesider. Av søknadsmengden ser vi at det er mange som av 
tradisjon eller fra nettsidene har funnet muligheten for å søke og har sendt inn søknad. 
Bispedømmerådet har muligheten til å legge disse til side for å prioritere midlene til andre 
formål. Tradisjonen tilsier imidlertid at det lyses ut OVF midler hver år med frist 1. 
desember, og Stavanger bispedømmeråd har mottatt et stort antall søknader, 
stiftsdirektøren har derfor vurdert det slik at disse legges frem for rådet med anmodning 
om behandling. Nå er det i brev av 9.12 (mottatt 20.12.2016) fra Kirkerådet tydeliggjort at 
disse midlene forvaltes av bispedømmerådet;  «Det enkelte bispedømmeråd forvalter 
rammer og sørger for at midler som tildeles til eksterne blir utbetalt og fulgt opp i 
etterkant». Stiftsdirektøren vil i løpet av våren legge frem en sak for rådet med tanke på 
hvordan en i fortsettelsen ønsker å  bruke midlene tilfør fra OVF.  
 

Saksopplysninger 

Kirkerådet har tildelt Stavanger bispedømmeråd kr 557 000 i tilskuddsmidler fra 
Opplysningsvesenets Fond (OVF), ref. tildelingsbrev datert 9.02.16. For 2017 har vi mottatt 
søknader om tilskudd som summerer seg til kr 1 308 000. 

Stavanger bispedømmeråd har en stilling i administrasjonen som vi ikke mottar tilskudd til over 
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statsbudsjettet; misjonsrådgiver (75 %). Fram til 2012 var kr 100 000 av tilskuddsmidlene fra OVF 
øremerket til å dekke utgifter til misjonsrådgiverstillingene i bispedømmene.  Fra og med 2013 
disponerer bispedømmerådene hele tilskuddsbeløpet fritt.  

50 % av utgiftene til misjonsrådgiver finansieres av organisasjonene i SMM-samarbeidet 
(Samarbeid for Menighet og Misjon), og 50 % må bispedømmerådet dekke inn av egne midler. Det 
er knapt med budsjettmidler til administrative stillinger, vi er derfor vanligvis avhengig av å bruke 
minst kr 100 000 av OVF-tilskuddet for å dekke inn lønns- og driftsutgifter for misjonsrådgiver  

Satsingsområder  

Utlysningsteksten legger fokus på Kirkemøtets satsingsområder 
De disponible fondsmidler til kirkelige formål skal i hovedsak benyttes innenfor de arbeidsfeltene 
Kirkemøtet til enhver tid vedtar som satsingsområder.  

 Diakoni 
Prosjektene bør legge til rette for å styrke menighetene som diakonale fellesskap, fremme 
alternativ til forbrukersamfunnets idealer, bidra til bærekraftig forvaltning av 
skaperverket, kjempe mot det som truer mennesker liv, helse og menneskeverd og 
integrere flerkulturelt og internasjonalt perspektiv og engasjement. 

 Kirkemusikk og kultur 
Prosjektene  bør legge til rette for å styrke kirkemusikken plass i menighetene på grunnlag 
av Plan for kirkemusikk, øke kompetansen på kulturfeltet for å stimulere til økt bruk av 
kunst og kultur  i kirken samt stimulere til engasjement og oppfølging av kulturarven. 

 Barn og unge Trosopplæring 
Prosjektene bør bidra til å gi hjelp til livstolkning og livsmestring, styrke samarbeidet med 
barn og unges foreldre og foresatte og utvide samarbeidet om trosopplæringen. 
Prosjektene bør bidra til å gi unge tilhørighet, ansvar, medbestemmelse, og gi rom for 
unges kultur, engasjement og kreativitet. De bør også gi veiledning og oppfølging og 
utfordre til tjeneste i kirken. Prosjektene kan gjerne ha et fokus på aldersgruppen 18 – 30 
år. 

 Gudstjenesteliv 
Prosjektene bør bidra til å utvikle gudstjenesteliv og andre fellesskap som er preget av 
nærhet til Gud og mennesker, å bidra til økt gudstjenestedeltakelse på alle alderstrinn og 
gi rom for å bruke samtidens kunst- og kulturuttrykk og kulturelt mangfold i 
gudstjenesten. 

 Samisk kirkeliv 
(Kirkemøtet har vedtatt dette som et fast satsingsområde uavhengig av andre 
satsingsområder) Prosjektene bør være rettet mot behov innen samisk kirkeliv i de 
sentrale nord- lule- og sørsamiske områder, men det er også en særskilt utfordring - 
lokalt, regionalt og nasjonalt - å imøtekomme behovene for samisk-kirkelig 
utviklingsarbeid utenfor de samiske kjerneområdene. 

 
Fødselshjelper for gode initiativ 
Avkastningen fra Opplysningsvesenets fond er primært ment brukt til nye tiltak og prosjekter som 
kan bidra til en stadig fornyelse av kirken.  
 
Andre prosjekt 

I 2016 hadde vi ubrukte midler på tilskuddskapittel 75 (tilskudd til undervisning, diakoni og 



  
kirkemusikk), som gjorde at flere av søknadene om OVF-tilskudd kunne finansieres av disse 
restmidlene.  Samlet innvilget vi søknader knyttet til OVF-tilskudd på kr 150 000 i desember 2016. 

Oppsummering: 

Administrasjonen foreslår at følgende prosjekt gis OVF-tilskudd i 2017: 

1. Kirkens SOS, prosjekt rekruttering kr 50 000 
2. Strand kirkelige fellesråd, diakon kr 85 000 
3. Kirkelig dialogsenter, ung dialog kr 135 000 
4. Vår frelsers kirkes kantori kr 15 000 
5. Kolbein Haga, Luther og biletkunsten kr 30 000 
6. Norheim menighet, møtested kunst, musikk og menighet kr 10 000 
7. Finnøy kyrkjelege fellesråd, orgel kr 24 000 
8. Kulturutvalg I Torvastad menighet, kulturkvelder kr 15 000 
9. Stavanger KFUK – KFUM, felleskorprosjekt kr 83 000 
10. Hinna menighet, menighetsutvikling kr 10 000 
11. Stavanger bispedømmeråd, misjonsrådgiver kr 100 000  

 

 
 

  

 

 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Fordeling av tilskudd fra Opplysninsgsvesenets Fond 2017 vedtas i henhold til administrasjonens 
forslag.  

 
 
 













































































































































































































































































































Satsingsområde Søker Søknadssum Kort beskrivelse Vurdering Innstilling

Diakoni Kirkens  SOS Rogland 90 000

Pros jekt rekruttering 25-30 nye frivi l l ige 

medarbeidere og avholde innføringskurs  

for disse i  Stavanger og Haugesund.

Anbefa ler dette kurset fordi  det  dyktiggjør  

frivi l l ige medarbeidere ti l  tjeneste på  både 

telefon og chat. 50 000

Diakoni Kopervik menighet 5 000

Integrering/vise medmenneskel ighet ti l  

mennesker som s l i ter med rus  problemer i  

Kopervik Innvi lget kr 5 000 av restmidler "7116". 0

Diakoni SMISO Rogaland 25 000 Seminar for Verdighet Innvi lget kr 25 000 av restmidler "7116". 0

Diakoni Strand ki rkel ige fel lesråd 85 000 60 % sti l l ing som diakon

Fikk ti l skudd på kr 79 000 for 2015 og kr 82 000 for 

2016. Anbefa ler s tøtte fordi  dette er et 

nybrottsarbeid mel lom    frelsesarmeen, 

pinsevenner,normis jon og kommunen. 3. av 3 år.  85 000

Diakoni Kirkel ig Dia logsenter Stavanger 135 000 Dri fts ti l skudd

Anbefa ler søknaden fordi  Dia logsenteretlegge 

drive en folkel ig forankret tros - og 

l ivssynsdia log med nær ti lknytning ti l  

menighetene. Har et nytt pros jekt som heter 135 000

Diakoni 340 000 270 000

Kirkemus ikk og kultur Vår Frelsers  ki rke kantori 15 000

Søknaden anbefa les  da  Vår Frelsers  kantori  er 

viktig for det ki rkemus ika lske arbeidet i  

menigheten og for ki rken i  nord-fylket. Kantoriet 

har en sentra l  plass  i  gudstjenesten. De har 

også  en sentra l  pos is jon med tanke på   

konsertviktisomheten i  ki rken. Da koret fei rer 25-

år i  2017 er det en ekstra  grunn ti l   bidra  med 

s tøtte dette året. 15 000

Kirkemus ikk og kultur Kolbein Haga 30 000

«Luther og bi létkunsten, Luther og Bach»: 

Konsertar med to organis tar, vokale krefter 

som kor og sol i , og innlagd føreles ing om 

bi letkunsten med bi letbruk på  s torskjerm. -

Kyrkjer med to orgel  vi l  bl i  priori tert. 

Kunsthis torikaren, professor emeri tus  

Gunnar Danbolt vi l  førelesa  i  eigna 

ti l s tøytande loka le midt i  evenementet.

Stavanger bispedømmeråd har utfordret 

menigheter og ki rkel ige kul turaktører ti l  

arrangement i  forbindlese med 

Reformas jonsmarkeringen.Vi  anbefa ler å  s tøtte 

denne søknaden dae pros jektet har spennende 

og høyt fagl ig innhold. Dette er planlagt fremført 

flere s teder i  vårt bispedømme, og det s tyrker 

også  søknaden.   30 000

Kirkemus ikk og kultur Lura  menighet 300 000

OPPGRADERING OG INNSTALASJON AV 

SEQUENCER SYSTEM FOR JEHMLICH ORGEL I  

LURA KIRKE

Vi  har innvi lget kr 20 000 i  ti l skudd ti l  Orgelskole 

i  Lura  menighet av restmidler på  "7116". 

Søknadsbeløpet på  kr 300 000 vurderer vi  ti l  å  

l igge utenfor det som kan innvi lges  over ovf 

midler. Innvi lget sum er med tanke på  

rekrutteringsarbeidet som gjøres  i  forhold ti l  

barn og unge. 

0

Kirkemus ikk og kultur Norsk Orgel festiva l 30 000

Norsk orgel festiva l  2017 i  Stavanger og 

Sandnes . Orgel festiva len vert arrangert 

årleg i  midten av september, og neste år er 

datoane torsdag 14. september ti l  søndag 

17. september. Innvi lget kr 30 000 av restmidler "7116". 0

Kirkemus ikk og kultur Kvi tsøy sokn 60 000

Ny belysning i  "lysgraver" langs  veggene i  

Kvi tsøy ki rke Vurderes  å   være utenfor kri teriene. 0

Kirkemus ikk og kultur Vår Frelsers  ki rke kantori 25 000 Konsert J.S. Bach  -  Juleoriatoriet Innvi lges  av restmidler "7116" for 2016 kr 25 000. 0

Kirkemus ikk og kultur Norheim menighet 10 000

Jubi leum: møtested kunst, mus ikk og 

menighet. 2017: Luther-konsert i  anledning 

Reformas jons jubi leet med lokale og 

ti l reisende aktører. Norheim ki rke søndag 

12. februar 2017 kl  18.00.

Vi  anbefa ler søknaden om ti l skudd ti l  

Lutherkonsert da  det beskriver et  godt og 

spennende arrangement i  forbindelse med 

reformas jonsmarkeringen. 10 000

Kirkemus ikk og kultur Finnøy ki rkel ige fel lesråd 200 000 Bygging av nytt orgel  i  Ta lgje kyrkje

Vi  anbefa ler  deler av søknadssummen da en 

ser viktigheten av et godt instrument er viktig for 

det ki rkemus ika lske arbeidet i  menigheten, 

med tanke på  gudstjenstefering, konserter og 

rekruttering ti l  ki rkemus ikkyrket. 

Søknadsbeløpet på  kr 200 000 vurderer vi  ti l  å  

l igge utenfor det som kan innvi lges  over ovf 

midler. Innvi lget sum er med tanke på  

rekrutteringsarbeidet som gjøres  i  forhold ti l  

barn og unge. 24 000

Kirkemus ikk og kultur

Kulturutva lg i  Torvastad 

menighet 15 000 Kulturkvelder i  Torvastad ki rke

Vi  anbefa ler søknaden som viser et manfoldig 

og spennende prigram for flere kul turkvelder i  

menigheten. Gjennom disse s tyrkes  ki rken som 

arena for kunst og kultur, de forva l ter kul turarv, 

og reformas jonsåret markeres . 15 000

Kirkemusikk og kultur 685 000 94 000

Barn og unge Haugaland KFUK-KFUM 15 000

LIV 3: Globale ungdomsledere; reise ti l  

Peacemakers  Lushoto / YMCA Tanzania . I  

februar 2017 reiser 9 ungdommer (18-19 år) 

fra  forskjel l ige menigheter på  Haugalandet 

ti l  Lushoto i  Tanzania  for å  lære mer om 

hvordan ungdom kan kjempe for å  forandre 

verden ti l  et bedre s ted, med utgangspunkt 

i  de forholdene man har rundt seg der man 

bor

Fikk kr 15 000 i  2016, av restmidler "7116" for 2015 

(År 1 av pros jektet). 0

Barn og unge Haugaland KFUK-KFUM 10 000

Sport&Sprel l&Kjerkegospel : Gratis  rus fri tt 

ungdomsarrangement i  Norheim ki rke natt 

ti l  1.mai .

Fikk kr 10 000 i  ti l skudd for 2016, av restmidler 

"7116" for 2015 (År 1 av pros jekt) . 0

Barn og unge Stavanger ki rkel ige fel lesråd 20 000

Orgelskolen/Orgelklubben Chris tine, 

Stavanger Innvi lget kr 20 000 av restmidler "7116". 0

Barn og unge

Stavanger KFUK-KFUM 

Yngl ingen 83 000

Fel leskorpsos jekt for barn, med spes iel t 

fokus  på  a ldersgruppen 8-12 år. Samarbeid 

mel lom menigheter i  Stavanger og 

Stavanger KFUK-KFUM, Yngl ingen. Ti l tak 

vinteren 2017: Påskemus ica l  i  St Petri  ki rke 

og øvinger fram mot denne.

Det er flott at Yngl ingen tar ini tiativ ti l  å  løfte og 

i snpirere de loka le barnekorene ved et s l ikt 

fel les  pros jekt. Buds jettet vi tner om at man 

planlegger et arrangement med høy kva l i tet, 

hvi lket borger for at det kan bl i  et inspirerende 

pros jekt. Kva l i teten vi l  nok betinge hele 

søknadssummen, men dersom BDR ser behov for 

å  kutte i  ti ldel ingen, anbefa les  en ti ldel ing på  

ha lve søknadssummen, a l tså  kr 40 000,- med en 

oppfordring om å  søke s tøtte også  andre s teder. 83 000

Barn og unge 128 000 83 000

Gudstjenestel iv Kvi tsøy sokn 45 000 Puter i  Kvi tsøy Ki rke Vurderes  å  være utenfor kri teriene. 0

Gudstjenestel iv Hinna menighet 10 000 Menighetsutvikl ing i  folkekirken, pros jekt

Bispedømmerådet har hatt fokus  på  

menighetsutvikl ing over mange år. I  denne 

forbindelse har en særski l t utfordret 

menighetene ti l  å  ta  i  bruk noen av verktøyene 

som er utarbeidet ti l  dette formålet. Det er 

derfor ønskel ig også  å  s tøtte dette økonmisk.  10 000

Gudstjenstel iv 55 000 10 000

Annet Stavanger bispedømmeråd 100 000 Mis jonsrådgiver (75 %)

Se søknad. BDR har økonomiske forpl iktelser i  

forhold ti l  s ti l l ingen 100 000

Annet 165 000 100 000

Ti l  sammen 1 373 000 557 000
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Drøfting: Ungdomsrådet møter bispedømmerådet 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 

Det er tradisjon for et årlig møte mellom bispedømmerådet (BDR) og ungdomsrådet (UR). Her er 
det vanlig at en av resolusjonene fra forrige års Ungdomsting (UT) blir drøftet. Ungdomsrådet 
ønsker dette året å drøfte resolusjonen om HVORDAN GJØRE KIRKEN AKTUELL FOR UNGDOM? 

Resolusjon Ungdomstinget 2016 -  HVORDAN GJØRE KIRKEN AKTUELL FOR UNGDOM? 

Den norske kirke (DNK) er Norges folkekirke og har fokus på å nå bredden, å stadig møte nye 
mennesker og inkludere dem i kirken. DNK skal være en kirke for alle, uansett hvilket forhold man 
har til troen. Det skal være et fellesskap preget av åpenhet og raushet.  

”Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et 
sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, 
vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan 
bygge rede i skyggen av det.” Matt 4, 30-32 

På samme tid ønsker kirken å være et sted for dem som ønsker en dypere forståelse av troen og 
bibelen. Kirken skal være et fellesskap hvor man kan utvikle troen, utforske bibelen og snakke om 
de vanskelige og store spørsmålene i livet.  

”Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? 
Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?” Rom 10,14 

Involvering av ungdommene 

Det er viktig å gi ungdom mer innflytelse på avgjørelser som spesielt angår de unge i kirka. De bør 
få være med i råd og utvalg, og kan gjerne lage egne ungdomsråd i menigheten, som har et 
samarbeid med menighetsrådet. Dersom noe blir arrangert av ungdommene, så kan det bli flere 
ungdommer med fordi det gjerne virker kulere når ungdommen selv arrangerer. Flere kan også 
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ønske å være med å hjelpe til på arrangementer for yngre aldersgrupper.  

Hvordan kan kirken bli mer tiltrekkende for dagens ungdom?  

Det er viktig at en prøver å ha noen åpne tiltak for ungdom i kirken, slik at mange nye vil komme. 
Man må se hva ungdommene er opptatt av, slik at det blir relevant for dem. Det kan også være 
lurt å ha ulike temakvelder som kan være interessante og engasjerende. Her er det viktig å være 
kreativ. 

Hva med små felleskap – bør en satse på dette? 

Det er viktig å bygge felleskap ungdommene seg imellom, slik at de kan bli bedre kjent med den 
kristne troen. En bra måte å gjøre dette på kan være å samles i mindre grupper. Her kan de bli 
vant med å snakke om, stille spørsmål og diskutere troen sin. Det er også viktig å ha mer spontane 
samlinger der en bare kan være venner.  

Viktig å engasjere konfirmantene til å fortsette i kirken  

Det er viktig å vise konfirmantene hvor kjekt det er i kirka. Ungdomsledere kan inspirere og være 
forbilder for konfirmantene, slik at de vil være med videre – både som ledere og deltakere. Det å 
ha hjemmegrupper hos noen som går i kirka kan være bra for konfirmantene. Der kan en gå 
gjennom et tema, spise mat og ha det gøy. Her kan det være ganske fritt hvordan det blir 
gjennomført, så lenge de kommer gjennom temaet. Ungdommer er svært forskjellige, så det viktig 
at konfirmantene også kan velge mellom ulike aktivitetsgrupper. For å få en forsmak på å være 
leder kan konfirmantene være med som ledere på barneaktiviteter. Slik får de en positiv erfaring. 
Cellegrupper som en del av konfirmantopplegget kan også være bra, da en få snakke mer om 
tema og bibelfortellinger, og stille spørsmål.  

Hvordan ta vare på ungdommene i gruppa 18-30 år? 

Det er viktig å sørge for at ungdommer som er mellom 18 til 30 år har et opplegg i kirka som ikke 
bare går ut på å være ledere. Man bør både ta vare på dem som blir etter videregående, og lokke 
tilbake dem som har flyttet bort på f.eks. utdanning. UT16 føler det er lite fokus på denne 
aldersgruppa. Det bør satses mer på opplegg for denne aldersgruppen. Hvis mange flytter bort 
kan samarbeid mellom menigheter i nærheten av hverandre være en smart løsning.  

Markedsføring: Hva er den beste måten å markedsføre menigheten på? 

Det er viktig å være tilstede på og bruke de sosiale mediene som ungdommene bruker, slik at flere 
får vite hva som skjer. F.eks snapchat, facebook og instagram. Den beste reklamen er likevel at 
ungdommene selv forteller om arrangementene, men dette kan være vanskelig fordi det krever 
mot og at en er trygg i troen. Det å ha kule og attraktive navn på arrangementene trekker ofte 
mer folk, fordi ord som f.eks. bibelkveld kan høres kjedelig ut for noen. Det er viktig at navnene 
kommer fra ungdom eller blir testet av ungdom. De navnene voksne tror er kule kan ofte bli kleine 
for oss ungdommer.  

UT16 utfordrer og bispedømmerådet til å: 

• Bruke innspillene inn i konfirmasjonssatsingen i menighetene.  

• Sette mer fokus på ungdom mellom 18 og 30. 
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Svar på høring om utpeking av biskoper 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 

Innledning 
Kirkerådet vurderer å endre ordningen for utpeking av biskop. Bispedømmerådet har mottatt 
et høringsbrev og et høringsnotat der ulike alternativer er beskrevet.  
 
Det følgende saksframlegget er et utkast til svar fra Stavanger bispedømmeråd.  
Kirkerådet skisserer tre hovedalternativer i høringsnotatet. 

 En valgordning, der resultatet av den kirkelige avstemmingen avgjør hvem som blir biskop 

 Å opprette et særskilt tilsettingsorgan som peker på hvem som skal bli biskop 

 At dagens ordning i hovedsak videreføres.  

Hovedperspektiv 

Biskopens rolle 
Høringsnotatet gjengir hovedtrekk ved kirkens forståelse av bispetjenesten. Dette bygger på 
en utredning fra Kirkerådet fra 2007. Etter denne er biskopens hovedoppgave  

 å føre tilsyn med menighetene,  

 ordinere og føre tilsyn med vigslede medarbeidere,  

 ivareta enheten i kirken og  

 ha læreansvar i kirken.  

I forbindelse med utpekingen av ny biskop i Stavanger i 2016, forsøkte Stavanger 
bispedømmeråd også å konkretisere hvilke oppgaver biskopen skal ivareta og hva som 
særpreger bispetjenesten, ut fra nærkontakten med hva biskoper gjør i praksis. De følgende 
punktene er hentet fra et av saksframleggene i nominasjonsprosessen. Biskopens rolle 
innebærer ut fra dette å:  
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 Å opptre og fungere som kirkens representant utad, i media, i møte med storsamfunnet, i 

møter med politiske ledere på ulike nivå.  

 Å bidra i den strategiske ledelsen av bispedømmet, sammen med bispedømmeråd, 
bispedømmeadministrasjon, proster, andre kirkelig tilsatte og menighetsråd.  

 Å bidra som kirkeleder, prest og teolog i nasjonalkirkelige prosesser, som en del av 
bispemøtet og i sentralkirkelige funksjoner 

 Å være øverste leder for prestetjenesten, med det innebærer av ansvar for å inspirere, 
bidra til gode rammer for prostenes og prestenes tjeneste, følge opp aktuelle saker, utøve 
tilsyn og bære ansvaret i personalsaker.  

 Å føre tilsyn med virksomheten i menighetene, gjennom visitasarbeid, faglig inspirasjon, og 
i direkte kontakt med ansatte og frivillige.  

 
Disse punktene fra bispedømmerådet inneholder det Kirkerådet oppsummerer om tilsyn og 
læreansvar, men peker i tillegg på hvordan biskopene er sterke, kirkelige ledere, har en unik 
og tydelig rolle i kirkens eksterne kommunikasjon, har klare personalfunksjoner og har 
blikket rettet mot bredden av menighetenes virksomhet.  
 
Rollen som biskop er derfor en lederrolle som stiller store krav til innehaverens person, 
lederevner, kommunikative ferdigheter og kirkelige kompetanse. Ordningen for utpeking av 
biskoper bør derfor i størst mulig grad sikre at den best egnede personen til slutt blir valgt.  
 

Valgordning eller utnevning i et valgt organ? 
En av de tre ordningene Kirkerådet skisserer er en valgordning, der hvem som blir biskop 
avgjøres gjennom en avstemming. I de to andre ordningene er det et eget organ som 
bestemmer hvem som blir biskop.  
 
Ved en valgordning er det først og fremst gjennom nominasjonen kirken vil ha mulighet til å 
sikre at de aktuelle kandidatene kan fylle rollen på en god måte. Hvem av de aktuelle 
kandidatene som til slutt blir biskop, vil så avgjøres av en avstemming der det som vil være 
utslagsgivende vil være kirkepolitikk, de stemmeberettigedes kjennskap til kandidatene og 
hvordan kandidatene framstår i valgperioden.  
 
Stavanger bispedømmeråd ønsker ikke en slik ordning. Bispedømmerådet mener målet med 
prosessen må være å finne den av alle de aktuelle kandidatene som er best egnet. Det kan 
ikke skje uten at de som tar beslutningen har bedre kjennskap til kandidatene enn det som 
kommer til syne i valginformasjon. Denne blir overfladisk sammenliknet med det kjennskapet 
et råd eller et tilsettingsorgan kan få gjennom en grundigere prosess, inkludert intervjuer og 
innhenting av referanser. Dette er uunnværlige deler av andre tilsettingsprosesser og bør 
ikke bli skjøvet mot sidelinjen i tilsetting av biskoper.  
 
Det er et klassisk scenario at en annen kandidat en den som har vunnet den kirkelige 
avstemmingen til slutt blir utnevnt. Om dette kan man mene mye i enkelte tilfeller, men på 
generelt grunnlag mener Stavanger bispedømmeråd at den endelige avgjørelsen må tas av 
et organ som har bred og utfyllende kjennskap til kandidatene. Avstemmingen skal 
vektlegges, men bør ikke være avgjørende alene.  

Utnevnelse i Kirkerådet eller i et særskilt 
tilsettingsorgan 
Gitt Kirkerådets alternativer, er neste spørsmål hva slags organ som skal avgjøre hvem som 
blir biskop.  
 
Dagens ordning og Kirkerådet som organ er kjent.  
 
Alternativet er å opprette et særskilt tilsettingsorgan, som består av to til tre representanter 
oppnevnt av Kirkemøtet, to til tre representanter oppnevnt av det aktuelle bispedømmerådet 
og preses i bispemøtet.  



  
Etter vår vurdering bærer argumentet om at et selvstendig tilsettingsorgan vil ivareta 
biskopenes selvstendighet i kirkeordningen ikke særlig vekt. Biskopenes selvstendighet 
følger av tjenesteordning og kirkeorganisering, ikke av hvem som tilsetter biskopene.  
 
Et eventuelt tilsettingsorgan vil også ha sin kilde i det samme kirkedemokratiet og den 
samme rådsstrukturen som biskopen skal utøve sin tjeneste sammen med. Av det følger det 
heller ingen særskilt selvstendighet.  
 
Argumentet om at et særskilt tilsettingsorgan vil bidra til en myndighetsfordeling på nasjonalt 
nivå er heller ikke spesielt sterkt. Det valgte Kirkerådet er valgt av Kirkemøtet – og det vil 
også de nasjonale medlemmene i det særskilte tilsettingsorganet være. Medlemmene av 
bispedømmerådene er også medlemmer av Kirkemøtet. Etter vår vurdering vil derfor et 
særskilt tilsettingsorgan snarere bidra til at en viktig funksjon samles på færre hender, i et 
organ som er mindre transparent og mer sårbart for maktspill i utpekingen av medlemmer. 
  
Kirkerådet er et organ med flere medlemmer og flere funksjoner. Det sikrer etter vårt skjønn 
større åpenhet om hvem som avgjør beslutningen og større bredde blant de involverte. Det 
forankrer også avgjørelsen i et organ med klar kirkedemokratisk legitimitet.  
 
Det kunne likevel være et alternativ å la leder av det aktuelle bispedømmerådet delta i 
Kirkerådets behandling av bispeutnevnelsen, med talerett i møtet. Det ville sikre en bedre 
mulighet til å overføre kunnskap og vurderinger av kandidatene fra den regionale 
nominasjonsprosessen til Kirkerådet.  
 
Stavanger bispedømmeråd vil derfor foreslå at dagens ordning for utpeking av biskoper i 
hovedsak beholdes, men med noen mindre justeringer. 

Kommentarer til enkeltspørsmål i høringen 

Nominasjon av biskop 
Høringsnotatet nevner muligheten for å la tre representanter fra Kirkerådet tiltre 
bispedømmerådet i nominasjonsfasen, for å ivareta helhetskirkelige hensyn. Dette er aktuelt 
ved tilsetting i et særskilt organ eller ved en avgjørende valgordning.  
 
En slik ordning vil også gjøre prosessen mer komplisert. Våre erfaringer er at de nasjonale 
hensynene også er en del av den regionale nominasjonsprosessens horisont. Vi tror derfor 
dette blir tilstrekkelig ivaretatt i dagens ordning.  
 
Det er viktig å videreføre bestemmelser om at nominasjonen skal ivareta en representativ 
bredde kirkelig profil og kjønnssammensetning blant kandidatene.  

Avstemmingsprosedyre i nominasjonsorganet 
Det er viktig for bispedømmerådet å ha en entydig og klar avstemmingsordning.  
Stavanger bispedømmeråd mener dagens avstemmingsordning, der hver kandidat må ha 
flertall i bispedømmerådet, er sårbar for at et mindretall kan bli hørt i mindre grad enn det 
har demokratisk legitimitet til. Vi vil derfor støtte forslaget om at hvert medlem i stemmer på 
tre kandidater når bispedømmerådet skal nominere, og at de kandidatene som samlet sett 
får flest stemmer blir nominert. Det vil også på en bedre måte sikre bredden i nominasjonen.  
 
Når bispedømmerådet skal uttale seg etter avstemmingen, bør bispedømmerådet benytte 
samme avstemmingsordning som tilsatte og menighetsråd, der hvert medlem rangerer tre 
kandidater fra første- til tredjeplass, med 3 poeng til førsteplass, to til andreplass og ett 
poeng til tredjeplass. Dette vil gi et mer representativt resultat enn flertallsvoteringer over 
hver plass i bispedømmerådets rangering.  
 
Antall kandidater bør som i dag begrenses til fem. Dette er et tilstrekkelig antall til å få en 
bredde av egnede kandidater, men begrenser samtidig hvor mange dyktige og viktige 
medarbeidere som skal involveres og utsettes for en såpass krevende prosess. Det fører 



  
også til at velgernes stemmer ikke spres på for mange kandidater, noe som kan gi tilfeldige 
utslag.  

Supplerende nominasjon 
Ordningen med supplerende nominasjon er en viktig demokratisk sikkerhetsventil. Den 
innebærer en viss risiko for at uegnede kandidater kan komme inn i prosessen via en 
sidedør og fungerer derfor best dersom et eget organ, ikke et valg, til slutt avgjør hvem som 
blir biskop.  
 
Terskelen for å fremme alternative kandidater er høy. Det bør vurderes om den bør senkes, 
til for eksempel 50 stemmeberettigede bak en supplerende kandidat.  

Avtroppende biskops rolle 
Høringsnotatet foreslår at avtroppende biskop fratrer prosessen med utpeking av ny biskop.  
Det kan selvsagt tenkes at en avtroppende biskop opptrer uryddig i en slik prosess, og at det 
kan være krevende for bispedømmerådet å forholde seg til sittende biskop når en ny skal 
utpekes. Samtidig er biskopens formelle og reelle makt i prosessen begrenset. Ordningene 
bør heller ikke baseres på en grunnleggende og generell mistillit. 
 
Biskopen har en unik kjennskap til hva som kreves i tjenesten. Biskopen har også god 
kjennskap til mange aktuelle kandidater. Vi har erfaringer med at biskopen kan være en av 
mange bidragsytere, i et passende omfang, også i en nominasjonsprosess, og ønsker derfor 
ikke endringer i ordningene på dette området.   

Stemmeberettigede ved rådgivende eller avgjørende avstemminger 
Bredde og representativitet i menighetsrådenes uttalelser ivaretas best dersom 
medlemmene av menighetsrådene stemmer enkeltvis. Samtidig er det en god ordning at 
menighetsrådets samlede votum teller som én stemme til sammen. Det sikrer at ikke 
forskjellen i antall medlemmer blir utslagsgivende.  
 
Høringsnotatet reiser spørsmålet om hvem som skal stemme på nasjonalt nivå. I dag 
stemmer proster og professorer i teologiske fag. Høringsnotatet peker på at det også kan 
vurderes om Kirkemøtets medlemmer skal stemme.  
 
Dersom Kirkemøtets medlemmer får stemmerett, vil det innebære noe nytt, også 
organisatorisk. Kirkemøtet utøver sin myndighet som samlet organ, i møte, på linje med 
andre kirkelige råd. Det bør vurderes grundig om en ønsker å gi de folkevalgte myndighet 
som enkeltpersoner, ut over det de har som samlet organ. Selv om de har demokratisk 
legitimitet, vil det skape noe nytt som det kan være vanskelig og uryddig å håndtere. 
  
Det vil uansett være viktig at ikke det aktuelle bispedømmerådet stemmer to ganger. Det vil 
også være helt nødvendig at medlemmene av det valgte Kirkerådet ikke stemmer. Disse 
skal først gjøre seg opp en mening til slutt i prosessen, og bør ikke være bundet av tidligere 
stemmegivning.  
 
At Kirkemøtets medlemmer har stemt, vil også virke førende på Kirkerådets endelige 
behandling på en uheldig måte. Vi vil derfor tilrå at Kirkemøtets innflytelse, som i dag, går 
gjennom det valgte Kirkerådets endelige avgjørelsesmyndighet.  
 
Notatet peker på at det har blitt flere teologiske professorer. Den historiske bakgrunnen for 
at professorene stemmer, er at professorene hadde god kjennskap til landets prester og 
kunne vurdere de aktuelle kandidatenes teologiske kompetanse og profil. Til en viss grad 
kan det også være tilfelle i dag. At bispetjenesten innebærer læreansvar gjør teologisk 
kompetanse og vurderingsevne til en viktig kvalifikasjon til bispetjenesten, og teologiske 
professorer vil trolig ha fokus på dette i sin stemmegivning.  
 
Det kan likevel vurderes om alle teologiske professorer bør ha stemmerett. Det er særlig 
professorer i bibelfag, systematisk teologi og praktisk teologi som arbeider med kirkens 
læregrunnlag og normer for kirkelig tjeneste. Dersom det er ønskelig å begrense hvor 
mange professorer som har stemmerett, kan en avgrensing til de mest relevante 



  
fagområdene være en vei å gå. De aktuelle professorene må selvsagt også være 
medlemmer av Den norske kirke.  
 
At landets proster har stemmerett bidrar også til forankring i den nasjonale prestetjenesten 
og ledelsen av presteskapet.  
 
Stavanger bispedømmeråd mener også at dagens vekting ellers bør videreføres. Selv om 
ikke vektingen alltid gir store utslag, er den prinsipielt viktig og en sikring mot potensiell 
ubalanse.  

Avstemmingsprosedyre for de stemmeberettigede.  
Høringsnotatet foreslår at det ikke skal stilles krav til at man stemmer på tre kandidater. 
Stavanger bispedømmeråd tror bortfallet av dette kravet vil føre til mer taktisk 
stemmegivning, noe som igjen kan skape ubalanse i avstemmingsresultatet. Dagens krav 
bør derfor beholdes.   
 
Preferansevalg gir det mest representative valgresultatet, ut fra de stemmeberettigedes 
samlede votum. Selv om opptellingsmåten kan være vanskelig å forstå som prosedyre, så er 
den faglig sett anerkjent som en rettferdig valgordning ved personvalg. Det har likevel vist 
seg å være en reell utfordring at mange synes det er vanskelig å ha tillit til en ordning de 
ikke forstår. Det kan derfor fortsatt være klokt å velge enklere valgordninger, som folk 
opplever som mer gjennomsiktige, selv om dette har en kostnad i forhold til representativitet.  

Uttalelser fra biskopene 
Stavanger bispedømmeråd synes behovet for biskopens vurderinger er større enn 
ulempene ved ordningene. Denne ordningen kan derfor fortsette som i dag.  

Åremål 
Vi mener heller ikke det er behov for å etablere en åremålsordning for preses. Ordningen 
fungerer godt i dag, og hensyn til funksjonstid og egnethet bør tas i forbindelse med valg av 
preses.  
 
Tittelen bør fortsatt være preses.  
 
Det kan tenkes personer med kvalifikasjoner som gjør dem skikket til å gå inn i rollen som 
preses uten forutgående erfaring som biskop. Dette hører til unntakene, men i tilfelle slike 
personer finnes, bør ikke ordningen blokkere for at de kan bli valgt.  

Kjønn- og likestilling 
I bispedømmet har vi nylige erfaringer med at vi gjerne ønsker å rekruttere kvinner til 
bispetjeneste men at mange kvinner sier nei. Våre erfaringer tilsier derfor at det i praksis kan 
skape problemer å kreve mer enn minst én kandidat av hvert kjønn.  
 
Det er et problem for kirken at det er slik, og det bør arbeides grundig med hva som må til 
for å rekruttere flere kvinner til bispestillinger. Tiltakene bør kost/nytte-vurderes i forhold til 
forventet effekt på å oppnå målet før de settes i gang. Vi er usikre på om et generelt 
lederkurs, slik det er foreslått i høringsnotatet, er målrettet nok til å løse de konkrete 
rekrutteringsutfordringene til bispetjenesten.  

Alternative ordninger 
Det kunne tenkes en ordning der det aktuelle bispedømmerådet hadde siste ord om hvem 
som til slutt blir biskop, mens nasjonale aktører hadde uttalerett. Det er likevel ryddigere at 
biskopen tilsettes på nasjonalt nivå, siden kirken tross alt ledes fra sentralt hold og 
biskopene har en funksjon overfor hele Den norske kirke.  
 
Det kunne også tenkes at biskopene tilsettes gjennom en ordinær tilsettingsprosess. Selv 
om den nåværende ordningen er ressurskrevende for både ansvarlige og involverte, så 
bidrar den likevel til at mange berørte får være med i prosessen og til at den viktige 
tjenesten som biskop fylles av en person som er blitt grundig vurdert på flere nivå – og som 



  
derfor også oftest vil ha stor demokratisk og samfunnsmessig legitimitet når tjenesten 
begynner.  

Konklusjon 
Stavanger bispedømmeråd mener altså at dagens ordning for utpeking av biskop i hovedsak 
bør videreføres, med enkelte mindre justeringer.  
 
Dagens ordning skaper utfordringer med at et avstemmingsresultat ikke alltid blir fulgt, noe 
som kan skape lokal motstand. Likevel er det positivt at et organ som har utvidet kjennskap 
til kandidatene tar den endelige beslutningen. De problemene som oppstår, bør heller løses 
ved tydelig kommunikasjon rundt hvilken rolle avstemmingen spiller enn ved å snu om på 
hele prosessen. Det vil kunne gi større utfordringer på andre måter.  
 
Rekrutteringsutfordringene viser også at regelverket ikke bør gi en prosess som er mer 
komplisert eller mer belastende for kandidatene enn i dag. Det taler mot å utvide eller legge 
større vekt på avstemmingen.  
 
Vi mener derfor at et ansvarlig organ fortsatt bør peke på den aller best skikkede, både ut fra 
kjennskap til kandidatene og resultatene av den rådgivende avstemmingen. Samlet sett er 
det best å gi denne oppgaven til Kirkerådet, som kirkens øverste utøvende organ.  
 
Forarbeidet dagens ordning gir, sikrer samtidig at svært mange av de interesserte og 
berørte blir hørt, og på bakgrunn av alt dette vil det være opp til Kirkerådet å foreta en 
samlet vurdering, ut fra hva som vil være til beste for det aktuelle bispedømmet og kirken 
som helhet.  
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd vedtar forslaget i saksframlegget som høringingssvar, med de 
endringene som kom fram i møtet.  
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Innføring av nye Lønn, Personal og Regnskapssystemer 
Fra 1.1.2017 ble det innført flere nye datasystemer. 

Til lønns og reiseregninger bruker vi nå Aditro, et skybasert system. Alle tilsatte i bispedømmerådet, 

både prester og kontoransatte, fører nå reiseregninger i Aditro suiten. Dette viser seg å være et godt 

og tjenlig verktøy for formålet. Flere av prestene hatt problemer med å komme inn på 

dataprogrammer i via portalene som vi tidligere brukte. Disse utfordringene virker nå å være borte.  

TET i Telemark fører regnskapet vårt i Xledger. Systemet er basert i skyen og fakturaer blir kontert og 

sendt i flyt fra TET til de medarbeider som har attestasjonsfullmakt på de ulike områdene.   

WinTid for kontoret – et digitalt system der arbeidstakerne ved kontoret registrerer arbeidstid. Dette 

er satt opp i forhold til gjeldende hovedtariffavtale og kommuniserer direkte med 

lønnsutbetalingssystemet. Ved pålagt arbeid på kveld og helg blir det utbetalt et tillegg for ubekvem 

arbeidstid.   

Høsten 2016 fikk vi også et nytt system for registering av tid for prester. I januar fikk alle proster og 

prester kurs i bruk av TID og Suiten. Det var godt oppmøte fra alle prostiene. Det har vært ryddet litt i 

forståelsen av arbeidstidsavtale og dataverktøyet. Vårt bispedømme har hengt litt etter i 

implementeringsfasen, men vi har tro på at systemforståelsen nå er bra.  

 

Personal 
Det er kommet fire oppsigelser i januar:  

 Sokneprest i Skåre menighet Arnold Skaatan, går av med pensjon.  

 Sokneprest til Sand og Suldal Ine Linn Marthinsen går over i annen kirkelig stilling. 

 Sokneprest i Hesby og Talje sokn Anders Kvalevåg går av med pensjon.  

 Sokneprest i Rennesøy og Mosterøy Harry Waldeland går av med AFP. 

01.02.2017 startet Turid Tjessem som førstekonsulent ved bispedømmekontoret.  

På grunn av sykemeldinger og vakanser ved bispedømmekontoret er det engasjert vikarer: 

 Tove Marie Sortland 30% i hele 2017 (kommunikasjonsrådgiver) 

 Bodil Vaaland 50% til 30.04.2017 (førstekonsulent) 

Ved kontoret var det mange som brukte romjulen til å avspasere, etter en travel høst.  

I desember 2016 ble det avholdt et kurs om pensjon, og det vil også avholdes kurs i mars 2017. 

Kursholder er fra Statens pensjonskasse. Det er mange av våre arbeidstakere som er usikre på hvilke 

pensjonsrettigheter de har, det er derfor god interesse for disse kursene.  

RAMU arrangerte HMS-dag for tillitsvalgte og ledelse 2.2 med tema «Arbeidsmiljø i 

omstillingsprosesser» og «Mediehåndtering». 

  



Innsettelse ny biskop 
Vi ser frem til bispevigslingen av Ivar Braut 19. mars og arrangementene 18. og 19. mars. Det er 

opprettet et godt samarbeid med Stavanger kommune om lunsjen på søndagen.  

Det er god drift på planleggingen av helgen med vigsling av biskop Ivar Braut.  

Det planlegges prostibesøk i alle prosti denne våren. Malen for en dag i et prosti er:  

- Møte med ordførerne i prostiet, sammen med prost og kirkeverger 

o Ordførerne sier noe om sine lokalsamfunn  

- Møte med en eller to staber i prostiet 

o Anledning til at staben forteller om sine menigheter 

o Bli kjent 

- Møte med alle menighetsrådene i prostiet 

o Kort liturgisk samling 

o Ny biskop har visjonsforedrag 

o Kulturinnslag 

o Kveldsmat 

 

Økonomi 

Det er gjort avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene om ny hovedavtale og nye 

tariffavtaler fra 1.1.2017. Det er avtalt felles opplæring i avtaleverket 19.5.2016.  

 

Markering av overgang til nytt rettssubjekt 
Markering for virksomhetsoverdragelse finner sted 16.12. Alle fra Stavanger bispedømme som 

1.1.2017 ble virksomhetsoverdratt til det nye rettssubjektet Den norske kirke er invitert, sammen 

med leder og nestleder i bispedømmerådet. Kirkerådet står for arrangementet som er en god 

blanding av informasjon, kulturinnslag og god mat.  

 

Dag for nytilsatte  
Det ble arrangert dag for nytilsatte (felles for fellesråds- og bispedømmerådstilsatte) 12.1, det var 38  

påmeldte til samlingen.  Det var god stemning underveis i dagen , og det er kommet gode 

tilbakemeldinger etterpå.  

Programmet for dagen var:  

 Presentasjon av deltakere og bispedømmekontoransatte. Hva er bispedømmekontoret som 

ressurs i bispedømmet?  

 Innlegg ved fungerende biskop, Mer himmel på jord  

 Felles lunsj 

 Det å være ny. Hvordan ta vare på drømmer og forventinger? v/ Bjarte Øen 

 Aktivitetsløype på kontoret, med innslag og spørsmål fra de ulike fagområdene vi dekker ved 

kontoret. 

 Is og non-stop. «Takk for i dag!» 



Møte med NMS omkring muligheten for fremtidig kirkens hus i Stavanger 
Det Norske Misjonsselskap inviterte Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger bispedømmeråd til en 

samtale om muligheten for å etablere et Kirkens Hus i NMS sine lokaler på Misjonsmarka. Møte ble 

avholdt 19. januar 2017. 

Både fellesråd og bispedømmeråd er inne i langsiktige leieavtaler, men det ble uttrykt interesse for 

prosjektet. Referatet pr møtet sier bl.a.: 

1. at tanken om et «Kirkens Hus» på Misjonsmarka, med nær tilknytning til Kampen kirke er 

positiv 

2. at NMS tar ny kontakt på nyåret 2018 for å vurdere status - og evt. framdrift for et evt. 

samarbeidsprosjekt 

3. at alle informerer hverandre dersom det skulle skje endringer som kan være av betydning for 

et eventuelt framtidig samarbeid 

 

Inkluderingsarbeid  
Første lørdag på nyåret ble det arrangert Juletrefest for Inkluderingsarbeidet i nordfylket i Vår 

Frelsers menighetshus, Haugesund. Et årvisst arrangement, som gleder mange og betyr mye for 

fellesskapet. Vèl 80 stk. var samlet, til kjekk fest og god stemning. Weekend-arbeidet på Nesjatunet 

går også i år etter oppsatte planer. Første weekend, for voksne, er 17-19.februar og den er fulltegnet. 

Etter nyttår er vi også kommet godt i gang med leder- og programarbeid for Solgården-17. Vi har hatt 

planlegging av program og organisering med ledelsen på Solgården, og ledersamlinger i sør og nord 

for å tilrettelegge best mulig for vår egen gruppe (som nå teller 96 stk.).  

21.mars er den internasjonale «Verdens Downs syndrom dagen», der mennesker verden rundt 

samles til ulike markeringer. I Haugesund har Diakonistiftelsen gjennom mange år deltatt i et 

samarbeid med andre organisasjoner om et stort fest-arrangement. Så også i år, og  

inkluderingsrådgiverne er aktivt med i forberedelser og gjennomføring. 

 

Kultur 
Tirsdag 10. januar ble det arrangert inspirasjonssamling for kultur i menighetene. Direktør for 

Olavsfestdagene i Trondheim, Petter Myhr, hadde hovedinnlegget denne kvelden. Tema var: «Kunst 

som står til troende – også for ikke-troende» Det var ca. 50 deltakere.  

Tirsdag 18. januar hadde vi fagdag for kirkemusikere. Tema for dagen var «Bibelske salmer. Koralbok 

3.»  Tidligere domkantor i Oslo, Terje Kvam hadde det meste av undervisningen denne dagen.  

27. – 28. januar var det Pilegrimsforum på Utstein Pilegrimsgard. Dette er en inspirasjonssamling for 

dem som er med i pilegrimsutvalg og lignende i prostiene. Tidligere pilegrimsprest i Nidaros og 

senere Hamar bispedømme, Arne Bakken, var med oss på denne samlingen. Det var 20 påmeldt.  

 


	Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 (22.02.2017)
	Saksliste
	Møteinnkalling Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 2...
	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Saker til behandling
	3/17 Budsjett 2017 
	4/17 Tildeling av midler fra Opplysningsvesenets F...
	ovd søknader musikk og kultur.pdf
	ovf søknader annet.pdf
	ovf søknader barn og unge.pdf
	ovf søknader diakoni.pdf
	ovf søknader gudstjenste.pdf
	OVF-søknader skjematisk oversikt.xlsx

	5/17 Drøfting: Ungdomsrådet møter bispedømmerådet
	6/17 Svar på høring om utpeking av biskoper

	Orienteringssaker
	7/17 Stiftsdirektørens rapport februar 2017


