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Godkjenning av innkalling og saksliste 

57/20 Saksliste Stavanger bispedømmeråd 24.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 57/20 

 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

 
Saker til behandling 

58/20 Høringssvar: Helhetlig menighetsplan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 58/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd svarer på høringen om helhetlig menighetsplan i tråd 
med saksframlegget og de endringene som kom fram i møtet. 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  
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Stavanger bispedømmeråd svarer på høringen om helhetlig menighetsplan i tråd 
med saksframlegget og de endringene som kom fram i møtet. 
 

 

 

59/20 Fokus og satsingsområde i årsplan for 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 59/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Bispedømmerådet bed administrasjonen arbeida vidare med årsplan for 2021, og 
legga ferdig årsplan fram for rådet til orientering i møtet i desember, med grunnlag i 
saksframlegget og det som kom fram i samtalen i møtet.  
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Bispedømmerådet bed administrasjonen arbeida vidare med årsplan for 2021, og 
legga ferdig årsplan fram for rådet til orientering i møtet i desember, med grunnlag i 
saksframlegget og det som kom fram i samtalen i møtet.  

 

 

 

 

60/20 Tildeling av prosjektmidler for 2020 og 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 60/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd vedtar fordelingen av prosjektmidler i tråd med forslaget, 
med de endringene som kom fram i møtet.  
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Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd vedtar fordelingen av prosjektmidler i tråd med forslaget, 
med de endringene som kom fram i møtet.  
 

 

 

61/20 Stavanger 2025 - Veivalg for Den norske kirkes 
jubileumsarbeid 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 61/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Stavanger bispedømmeråd, Stavanger kirkelige fellesråd og Domkirken og St. 
Petri menighet ønsker i fellesskap (som avtalepart betegnet «Den norske 
kirke») å inngå medarrangøravtale med Stavanger kommune for jubileet 
«Stavanger 2025».  

2. Stavanger bispedømmeråd, Stavanger kirkelig fellesråd og Domkirken og St. 
Petri menighet inngår en intern samarbeidsavtale som skal regulere forholdet 
mellom partene, og bidra til å sikre godt internt samarbeid, god ledelse og 
intern koordinering av arbeidet med jubileet.  

3. Det opprettes en hovedkomite for Den norske kirkes jubileumsaktiviteter. 
Komiteen består av 12 medlemmer, fire fra hver av partene, og ledes av 
Stavanger biskop. Hovedkomiteen har ansvar for det totale kirkelige program, 
organisering og økonomi. Hovedkomiteen oppretter et arbeidsutvalg og et 
prosjektkontor som leder arbeidet på daglig basis.  

4. Partene oppnevner sine representanter til hovedkomiteen. Det bør tilstrebes at 
komiteen har god kjønnsbalanse og at den har medlemmer i ulike aldre.  

5. Det engasjeres en prosjektleder i 25% stilling med Stavanger bispedømmeråd 
som arbeidsgiver, i første omgang for perioden 2021 – 2022.  

6. Det utarbeides felles visjon og hovedmål for kirkens jubileum. Disse vedtas i 
hovedkomiteen etter en prosess med bred involvering, innen 1. oktober 2021. 

7. Bispedømmekontoret utarbeider utkast til intern samarbeidsavtale som 
forelegges partene for godkjenning. 
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Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

1. Stavanger bispedømmeråd, Stavanger kirkelige fellesråd og Domkirken og St. 
Petri menighet ønsker i fellesskap (som avtalepart betegnet «Den norske 
kirke») å inngå medarrangøravtale med Stavanger kommune for jubileet 
«Stavanger 2025».  

2. Stavanger bispedømmeråd, Stavanger kirkelig fellesråd og Domkirken og St. 
Petri menighet inngår en intern samarbeidsavtale som skal regulere forholdet 
mellom partene, og bidra til å sikre godt internt samarbeid, god ledelse og 
intern koordinering av arbeidet med jubileet.  

3. Det opprettes en hovedkomite for Den norske kirkes jubileumsaktiviteter. 
Komiteen består av 12 medlemmer, fire fra hver av partene, og ledes av 
Stavanger biskop. Hovedkomiteen har ansvar for det totale kirkelige program, 
organisering og økonomi. Hovedkomiteen oppretter et arbeidsutvalg og et 
prosjektkontor som leder arbeidet på daglig basis.  

4. Partene oppnevner sine representanter til hovedkomiteen. Det bør tilstrebes at 
komiteen har god kjønnsbalanse og at den har medlemmer i ulike aldre.  

5. Det engasjeres en prosjektleder i 25% stilling med Stavanger bispedømmeråd 
som arbeidsgiver, i første omgang for perioden 2021 – 2022.  

6. Det utarbeides felles visjon og hovedmål for kirkens jubileum. Disse vedtas i 
hovedkomiteen etter en prosess med bred involvering, innen 1. oktober 2021. 

7. Bispedømmekontoret utarbeider utkast til intern samarbeidsavtale som 
forelegges partene for godkjenning. 

 

 

 

62/20 Høringssvar: Kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 62/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen i tråd med saksframlegget og 
med de endringene som kom fram i møtet.  
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 
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Møtebehandling 

Det ble i møtet votert over ulike forslag til tekst i høringssvaret. Disse avstemningene 
vil fremgå av høringssvaret. 
 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen i tråd med saksframlegget og 
med de endringene som kom fram i møtet.  
 

 

 

63/20 Høringssvar: Overordnede problemstillinger i kirkens 
valgordninger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 63/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen om overordnede 
problemstillinger i valgordningen i tråd med saksframlegget, justert etter 
avstemminger og endringer fra bispedømmerådets møte.  
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble i møtet votert over ulike forslag til svaralternativer og tekst i høringssvaret. 
Disse avstemningene vil fremgå av høringssvaret. 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen om overordnede 
problemstillinger i valgordningen i tråd med saksframlegget, justert etter 
avstemminger og endringer fra bispedømmerådets møte.  
 

 

 

 

64/20 Høringssvar: Valgordning for valg av prest og lek kirkelig 
tilsatt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 64/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen om valgordning for prest og lek 
kirkelig tilsatt i tråd med saksframlegget, med de endringene som kom fram i møtet.  
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd sender svar på høringen om valgordning for prest og lek 
kirkelig tilsatt i tråd med saksframlegget, med de endringene som kom fram i møtet.  
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65/20 Høringssvar: Endringer i kirkeordningen og enkelte andre 
regler 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 65/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om endringer i kirkeordningen 
og enkelte andre regler. Vi støtter de fremlagte endringsforslagene. 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om endringer i kirkeordningen 
og enkelte andre regler. Vi støtter de fremlagte endringsforslagene. 
 

 

 

66/20 Høringssvar: Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning 
av kirkebygg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 66/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om «Forskrift til 
trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg». Vi støtter det fremlagte forslaget til 
ny forskrift. 
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Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Møtebehandling 

I kirkeloven § 21 fjerde ledd står følgende: «I spredtbygd område er bebyggelse ikke 
tillatt nærmere kirke enn 60 meter uten tillatelse av departementet». I møtet påpekte 
bispedømmerådet at det er viktig at nåværende bestemmelse i kirkeloven § 21 fjerde 
ledd blir videreført i Plan- og bygningsloven. 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om «Forskrift til 
trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg». Vi støtter det fremlagte forslaget til 
ny forskrift. 
 

 

 

 

67/20 Høringssvar: Langtidsutleie av kirker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 67/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd takker for høringen om langtidsutleie av kirker. Vi støtter 
den foreslåtte endringen i kirkeordningens § 20. 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd takker for høringen om langtidsutleie av kirker. Vi støtter 
den foreslåtte endringen i kirkeordningens § 20. 
 

 

 

 

68/20 Høringssvar: Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i 
kirkelige rådsorganer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 68/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling i kirkelige rådsorganer. Vi støtter de fremlagte forslagene om regler 
for fjernmøter og skriftlig saksbehandling. 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling i kirkelige rådsorganer. Vi støtter de fremlagte forslagene om regler 
for fjernmøter og skriftlig saksbehandling. 
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Orienteringssaker 

69/20 Stiftsdirektørens rapport november 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020 69/20 

 
 
 
Møtebehandling i Stavanger bispedømmeråd 2020-2023 24.11.2020: 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Stavanger bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Den fremlagte saken tas til orientering. 

 

 

 

 


