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MØTEPROTOKOLL  

Stavanger bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 11.09.2019 kl. 9:30 

Sted: Radisson BLU Atlantic Hotel, Stavanger 
Arkivsak: 17/01934 

  

Tilstede:  Anne Lise Ådnøy 

Marie Klakegg Grastveit 

Sofie Braut 

Jostein Ådna 
 Lars-Tore Anda 

Gyrid Espeland 

Aslaug Louise Kongshavn 

Rolf Magne Haukalid 

Leif Christian Andersen 

 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

Arne Jon Myskja, uten stemmerett 

Arne Sigurd Mossige, med stemmerett i sakene 36/19-43/19 
  

Forfall:  Marit Sofie Teistedal Vikre 

  

Andre: Sølvi Vinnes, sakene 42/19-44/19 

Bjarte Øen, sak 37/19 

Cecilie Bakkene Pedersen, sak 38/19 

Geir Skårland, sakene 37/19 og 39/19 

Gunnar Rønnestad, alle saker 

  

 

 

 

 

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

36/19 Møteinnkalling Stavanger bispedømmeråd 11.09.2019  

Saker til behandling 

 

37/19 Svar på høring om ungdomsdemokrati  

38/19 Dåpssatsing i Stavanger bispedømme  

39/19 Nye prestestillinger i Stavanger bispedømme  

40/19 Endring av møtedatoer i desember 2019 og januar 2020  

41/19 Søknad om økonomisk støtte til Ferkingstad sokn  
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Tilsettingssaker 

 

42/19 Tilsetting av prost i Ytre Stavanger prosti  

43/19 Tilsetting av prost i Tungenes prosti  

44/19 
Tilsetting prostiprest/menighetsprest i Sandnes prosti med Gand sokn 

som tjenestested 
 

Orienteringssaker 

 

45/19 Stiftsdirektørens rapport september 2019  

46/19 Notat fra styringssamtale med Stavanger bispedømme 09.04.2019  

47/19 
Svar fra Stavanger bispedømmeråd på høringssak fra IKO 

vedrørende endring av vedtekter 
 

48/19 Høringsbrev - ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester  

49/19 Svar på høring om konfirmasjonstidens gudstjenester  

   

 

 

 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

36/19 Møteinnkalling Stavanger bispedømmeråd 11.09.2019 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

 

 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sakene 41/19-44/19 behandles for lukkede dører. 
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Saker til behandling 

 

 
37/19 Svar på høring om ungdomsdemokrati 
 

Forslag til vedtak 
Stavanger Bispedømmeråd ber administrasjonen svare på høringen i tråd med 

saksfremlegget, med de endringer som fremkom i samtalen  

 

 

Votering 

Avstemning om pkt. 4 i høringen: 

De skal ikke være et krav at delegatene til Ungdomstinget utpekes av 

menighetsrådet:  

8 stemmer 

Menighetsrådet skal utpeke delegater til Ungdomstinget:  

2 stemmer 

 

For øvrig enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak  

Stavanger Bispedømmeråd ber administrasjonen svare på høringen i tråd med 

saksfremlegget, med de endringer som fremkom i samtalen  

 

 

 

 

 

38/19 Dåpssatsing i Stavanger bispedømme 
 

Forslag til vedtak 
Stavanger bispedømmeråd ønsker at dåp fortsatt skal være et prioritert satsingsområde i 

bispedømmet og ber administrasjonen legge til rette for dette i sine planer, ut fra 

saksframlegget og samtalen i møtet.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

 

 
Vedtak  

Stavanger bispedømmeråd ønsker at dåp fortsatt skal være et prioritert satsingsområde i 

bispedømmet og ber administrasjonen legge til rette for dette i sine planer, ut fra 

saksframlegget og samtalen i møtet.  
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39/19 Nye prestestillinger i Stavanger bispedømme 
 

Forslag til vedtak 
1. Stavanger bispedømmeråd ser fram til at prestetjenesten i Stavanger bispedømme vil bli 

styrket, som en konsekvens av ny fordelingsnøkkel for tilskudd til menighetsprestetjeneste 

nasjonalt.  

2. I sin egen fordeling av midler til prestetjeneste, vil bispedømmerådet benytte prinsippene 

fra den nasjonale fordelingsnøkkelen. I stedet for antall kirker brukes tall på 

gudstjenestesteder med gudstjenester mer enn én søndag i måneden. Det tas hensyn til at 

bispedømmeråds- og fellesrådsfinansierte undervisningsstillinger bidrar i 

konfirmantundervisningen.  

3. Siden den nasjonale fordelingsnøkkelen bevisst vektlegger storbyutfordringer, vil 

bispedømmerådet forhindre uheldige konsekvenser av dette ved å ikke svekke 

prestetjenesten i distriktene. Dette betyr at det ikke skal kuttes i prestetjenesten i Ryfylke 

prosti som en konsekvens av endret fordelingsnøkkel. Ingen av prostiene skal miste 

presteressurs når det nå tildeles nye midler.  

4. Bispedømmerådet vil benytte muligheten til å styrke prestetjenesten blant ungdom i 

bispedømmet. Det skal vurderes om alle nye stillinger kan rettes inn mot ungdom.  

5. Ut fra ressurssituasjonen vil bispedømmerådet styrke prestetjenesten  

 I Domprostiet og Ytre Stavanger prosti med 150 %, med minst 50 % til hvert prosti, i 

tråd med saksframlegget. 

 I Sandnes prosti med 150 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Jæren prosti med opp til 120 %, i tråd med saksframlegget 

 I Haugaland prosti med 25 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Tungenes prosti med opp til15 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Dalane prosti med opp til 15 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Karmøy prosti med 5 %, i tråd med saksframlegget.  

 

Til sammen gir dette en økning på 4,85 stillinger, som er det forventet økt bevilgning vil gi 

rom for, gitt dagens gjennomsnittlige lønnskostnader.   

6. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å lyse ut nye stillinger, inngå nødvendige avtaler og innlede 

dialog med proster, fellesråd og menigheter om hvordan stillinger best kan opprettes for å nå 

mål om styrket prestetjeneste og kirkelig oppslutning blant ungdom. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak  
1. Stavanger bispedømmeråd ser fram til at prestetjenesten i Stavanger bispedømme vil bli 

styrket, som en konsekvens av ny fordelingsnøkkel for tilskudd til menighetsprestetjeneste 

nasjonalt.  

2. I sin egen fordeling av midler til prestetjeneste, vil bispedømmerådet benytte prinsippene 

fra den nasjonale fordelingsnøkkelen. I stedet for antall kirker brukes tall på 

gudstjenestesteder med gudstjenester mer enn én søndag i måneden. Det tas hensyn til at 

bispedømmeråds- og fellesrådsfinansierte undervisningsstillinger bidrar i 

konfirmantundervisningen.  

3. Siden den nasjonale fordelingsnøkkelen bevisst vektlegger storbyutfordringer, vil 

bispedømmerådet forhindre uheldige konsekvenser av dette ved å ikke svekke 
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prestetjenesten i distriktene. Dette betyr at det ikke skal kuttes i prestetjenesten i Ryfylke 

prosti som en konsekvens av endret fordelingsnøkkel. Ingen av prostiene skal miste 

presteressurs når det nå tildeles nye midler.  

4. Bispedømmerådet vil benytte muligheten til å styrke prestetjenesten blant ungdom i 

bispedømmet. Det skal vurderes om alle nye stillinger kan rettes inn mot ungdom.  

5. Ut fra ressurssituasjonen vil bispedømmerådet styrke prestetjenesten  

 I Domprostiet og Ytre Stavanger prosti med 150 %, med minst 50 % til hvert prosti, i 

tråd med saksframlegget. 

 I Sandnes prosti med 150 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Jæren prosti med opp til 120 %, i tråd med saksframlegget 

 I Haugaland prosti med 25 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Tungenes prosti med opp til15 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Dalane prosti med opp til 15 %, i tråd med saksframlegget.  

 I Karmøy prosti med 5 %, i tråd med saksframlegget.  

 

Til sammen gir dette en økning på 4,85 stillinger, som er det forventet økt bevilgning vil gi 

rom for, gitt dagens gjennomsnittlige lønnskostnader.   

6. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å lyse ut nye stillinger, inngå nødvendige avtaler og innlede 

dialog med proster, fellesråd og menigheter om hvordan stillinger best kan opprettes for å nå 

mål om styrket prestetjeneste og kirkelig oppslutning blant ungdom.  

 

 

 

 

 

40/19 Endring av møtedatoer i desember 2019 og januar 2020 
 

Forslag til vedtak 
Bispedømmerådsmøtet 5. desember 2019 flyttes til 4. desember 2019. 

20. og 21. januar 2020 fastsettes som møtedatoer. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak  

Bispedømmerådsmøtet 5. desember 2019 flyttes til 4. desember 2019. 

20. og 21. januar 2020 fastsettes som møtedatoer. 
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41/19 Søknad om økonomisk støtte til Ferkingstad sokn 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd 

 

 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 

 

Tilsettingssaker 

42/19 Tilsetting av prost i Ytre Stavanger prosti 
  

 

 

Forslag til vedtak 
? tilsettes som prost i Ytre Stavanger prosti, Stavanger bispedømme. Det er vilkår for 

tilsettingen at det fremlegges politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger. 

 

Som nr. 2 tilsettes: ? 

 

Som nr. 3 tilsettes: ? 

 

 
Votering 

Som nr. 1: Tor Magne Nesvik   10 stemmer 

Som nr. 2: Tomas Mjelde Røsbak 10 stemmer 

Som nr. 3: (u.off.) 10 stemmer 

 

 
Vedtak  

Tor Magne Nesvik tilsettes som prost i Ytre Stavanger prosti, Stavanger bispedømme. Det 

er vilkår for tilsettingen at det fremlegges politiattest (barneomsorgsattest) uten 

anmerkninger. 

 

Som nr. 2 tilsettes: Tomas Mjelde Røsbak 

 

Som nr. 3 tilsettes: (u.off.) 

 

 

 

 

 

43/19 Tilsetting av prost i Tungenes prosti 
  

 

 

Forslag til vedtak 
? tilsettes som prost i Tungenes prosti, Stavanger bispedømme. Det er vilkår for tilsettingen 

at det fremlegges politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger. 

 

Som nr. 2 tilsettes: ? 
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Votering 

Som nr. 1: Tomas Mjelde Røsbak 10 stemmer 

Som nr. 2:  (u.off.) 10 stemmer 

 

 

Vedtak  

Tomas Mjelde Røsbak tilsettes som prost i Tungenes prosti, Stavanger bispedømme. Det er 

vilkår for tilsettingen at det fremlegges politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger. 

 

Som nr. 2 tilsettes: (u.off.) 

 

 

 

 

 

44/19 Tilsetting prostiprest/menighetsprest i Sandnes prosti med 
Gand sokn som tjenestested 

 

 

Forslag til vedtak 
 

? tilsettes som prostiprest/menighetsprest i Sandnes prosti med Gand sokn som særskilt 

arbeidsområde på de fastsatte vilkår. Det er vilkår for tilsettingen at det fremlegges 

politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger. 

 

Som nr. 2: ? 

 

Som nr. 3: ? 

 

 

Votering 

Som nr. 1: Nadine Vaagen   9 stemmer 

Som nr. 2: Yngvar Nilsen   9 stemmer 

Som nr. 3: Ragnhild Fasseland  9 stemmer 

 
Vedtak  

Nadine Vaagen tilsettes som prostiprest/menighetsprest i Sandnes prosti med Gand sokn 

som særskilt arbeidsområde på de fastsatte vilkår. Det er vilkår for tilsettingen at det 

fremlegges politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger. 

 

Som nr. 2:  Yngvar Nilsen 

 

Som nr. 3:  Ragnhild Fasseland 
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Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
45/19 17/02948-27 Stiftsdirektørens rapport september 2019 

46/19 17/02948-28 Notat fra styringssamtale med Stavanger bispedømme 

09.04.2019 

47/19 18/01361-6 Svar fra Stavanger bispedømmeråd på høringssak fra 

IKO vedrørende endring av vedtekter 

48/19 19/02740-2 Høringsbrev - ordning for konfirmasjonstidens 

gudstjenester 

49/19 19/02740-3 Svar på høring om konfirmasjonstidens gudstjenester 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 


