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Godkjenning av innkalling og saksliste 

27/20 Saksliste Stavanger bispedømmeråd 12.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 27/20 

 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

 
Saker til behandling 

28/20 Drøfting av årsrapport 2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 28/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Stavanger bispedømmeråd tek årsrapporten for 2019 til orientering.  
 
2. Stavanger bispedømmeråd bed administrasjonen førebu saka om satsingsområde 
i årsplan for 2021 ut frå samtalen i møtet.  
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Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

1. Stavanger bispedømmeråd tek årsrapporten for 2019 til orientering.  
 
2. Stavanger bispedømmeråd bed administrasjonen førebu saka om satsingsområde 
i årsplan for 2021 ut frå samtalen i møtet.  

 

 

 

29/20 Tilskudd til nye diakonstillinger 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 29/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
a) Stavanger bispedømmeråd takker for søknadene om midler til nye 

diakonstillinger. De nye midlene vil bli tildelt disse fellesrådene, i prioritert 
rekkefølge: 

  
1. 25 % til Time kirkelige fellesråd 
2. 50 % til Tysvær kirkelige fellesråd 
3. 50 % til Stavanger kirkelige fellesråd (U-kirke) 
4. 25 % til Lund kirkelige fellesråd 
5. 10 % til Hjelmeland kirkelige fellesråd 

 
b) Dersom noen av de tildelte midlene blir ledige, fordeles de slik 

6. 20 % til Hjelmeland kirkelige fellesråd 
7. 20 % til Egersund kirkelige fellesråd 
8. 50 % til Stavanger kirkelige fellesråd (Finnøy) 
9. 25 % til Lund kirkelige fellesråd 

 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

a) Stavanger bispedømmeråd takker for søknadene om midler til nye 
diakonstillinger. De nye midlene vil bli tildelt disse fellesrådene, i prioritert 
rekkefølge: 

  
1. 25 % til Time kirkelige fellesråd 
2. 50 % til Tysvær kirkelige fellesråd 
3. 50 % til Stavanger kirkelige fellesråd (U-kirke) 
4. 25 % til Lund kirkelige fellesråd 
5. 10 % til Hjelmeland kirkelige fellesråd 

 
b) Dersom noen av de tildelte midlene blir ledige, fordeles de slik 

6. 20 % til Hjelmeland kirkelige fellesråd 
7. 20 % til Egersund kirkelige fellesråd 
8. 50 % til Stavanger kirkelige fellesråd (Finnøy) 
9. 25 % til Lund kirkelige fellesråd 

 

 

 

 

30/20 Svar på høring om kirkefagforvaltningen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 30/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd takker for høringen om kirkefagforvaltningen og vil svare 
på høringen i samsvar med saksframlegget, med de endringene som kom fram i 
møtet.  
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd takker for høringen om kirkefagforvaltningen og vil svare 
på høringen i samsvar med saksframlegget, med de endringene som kom fram i 
møtet.  
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31/20 Kommunikasjonsplan for Stavanger bispedømme, 1. gangs 
behandling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 31/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd har drøftet utkast til kommunikasjonsplan for Stavanger 
bispedømme og ber administrasjonen arbeide videre med planen ut fra de 
innspillene som kom fram i møtet. 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd har drøftet utkast til kommunikasjonsplan for Stavanger 
bispedømme og ber administrasjonen arbeide videre med planen ut fra de 
innspillene som kom fram i møtet. 
 
 
 
 

32/20 Høringssvar: Gjennomføring av Kirkemøtet og valg av 
Kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 32/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd gir tilslutning til at Kirkerådet tar nødvendige beslutninger 
om behandlingsformer for Kirkemøtet 2020 innenfor de muligheter som er skissert i 
høringsnotatet. 
 
Stavanger bispedømmeråd legger til grunn at det bør avholdes fjernmøte fremfor 
skriftlig saksbehandling. 
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Vi foretrekker at det legges opp til videomøter der deltakerne møter bispedømmevis 
(Løsning B).  
 
Dersom valg av Kirkerådet og andre organer må skje gjennom skriftlig 
saksbehandling, gir Stavanger bispedømmeråd sin tilslutning til fremlagt forslag til 
prosedyre. 
 
Når det gjelder saksliste, bør den være mest mulig omfattende, innenfor de rammer 
som kan gi en forsvarlig saksbehandling. Vi peker på alternativ C som den foretrukne 
sakslisten. 
 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Det er uheldig at Kirkemøtet 2020 planlegges lagt til samme uke som høstferien i 
Rogaland. 
 
Stavanger bispedømmeråd gir tilslutning til at Kirkerådet tar nødvendige beslutninger 
om behandlingsformer for Kirkemøtet 2020 innenfor de muligheter som er skissert i 
høringsnotatet. 
 
Stavanger bispedømmeråd legger til grunn at det bør avholdes fjernmøte fremfor 
skriftlig saksbehandling. 
 
Vi foretrekker at det legges opp til videomøter der deltakerne møter bispedømmevis 
(Løsning B).  
 
Dersom valg av Kirkerådet og andre organer må skje gjennom skriftlig 
saksbehandling, gir Stavanger bispedømmeråd sin tilslutning til fremlagt forslag til 
prosedyre. 
 
Når det gjelder saksliste, bør den være mest mulig omfattende, innenfor de rammer 
som kan gi en forsvarlig saksbehandling. Vi peker på alternativ C som den foretrukne 
sakslisten. 
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33/20 Endring av møtedato i juni 2020 for Stavanger 
bispedømmeråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 33/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Tidligere fastsatt møtedato 9. juni 2020 for Stavanger bispedømmeråd endres til 18. 
juni 2020. 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tidligere fastsatt møtedato 9. juni 2020 for Stavanger bispedømmeråd endres til 18. 
juni 2020. 
 

 
Orienteringssaker 

34/20 Stiftsdirektørens rapport mai 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020 34/20 

 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 12.05.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Den fremlagte saken tas til orientering. 


