
 

 

Møteprotokoll 

for 

Stavanger bispedømmeråd 
 

Møtedato: 04.11.2016 

Møtested: Bispedømmekontoret, Lagårdsveien 44, Stavanger 

Møtetid: 09:00 - 14:00 

      

 
Møtedeltakere   
Aslaug Louise Kongshavn  
Jostein Ådna  
Lars-Tore Anda  
Marit Sofie Teistedal Vikre  
Rolf Magne Haukalid  
Sofie Braut  
Erling Pettersen  
Gyrid Espeland  
Leif Christian Andersen  
Marie Klakegg Grastveit  
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
Følgende varamedlemmer møtte   
Arne Jon Myskja (uten stemmerett)  
 
 
 

 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 

055/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

056/16 Tilsetting av sokneprest i Haugaland prosti med Ølen sokn 

og Bjoa sokn som særskilt arbeidsområde 

Unntatt offentlighet 

 

057/16 Tilsetting av kapellan i Haugaland prosti med Rossabø sokn 

og Skåre sokn som særskilt arbeidsområde 

Unntatt offentlighet 

 

058/16 Tilsetting kapellan 50 % i Ytre Stavanger prosti med Hinna 

sokn som særskilt arbeidsområde 

Unntatt offentlighet 

 

059/16 Hvem ønsker Stavanger  bispedømmeråd som biskop? Unntatt offentlighet 

060/16 Anmodning om delegasjon til å tilsette økonomisjef ved 

Stavanger bispedømmekontor 

 

061/16 Anmodning om delegasjon til å tilsette medarbeider i 

avdeling for personal-, økonomi- og forvaltning 

 

062/16 Forslag til kandidater til Den norske kirkes klagenemnd og 

Den norske kirkes kontrollutvalg 

 

063/16 Kandidater til KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 

virksomheters Landsråd 

 



064/16 Orienteringer  

064/16.1 Visitasforedrag Heskestad og Lund 2016  

064/16.2 Stiftsdirektørens rapport november 2016  

 

 

 

055/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Behandling: 

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette 

gjelder alle tilsettingssaker. 

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Følgende saker behandles for lukkede dører: 056/16 - 059/16 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

056/16: Tilsetting av sokneprest i Haugaland prosti med Ølen sokn og Bjoa 

sokn som særskilt arbeidsområde 

 

Behandling: 

 

Avstemning: 

Som nr. 1:  Kari Vik Stuhaug  8 stemmer 

                            Gjermund Lygre                2 stemmer 

Som nr. 2 : Gjermund Lygre  10 stemmer

Som nr. 3: Stein Ove Skadal  6 stemmer 

 

  



 

Vedtak: 

Kari Vik Stuhaug tilsettes som sokneprest i Haugaland prosti med Ølen sokn og Bjoa sokn som 

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

politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.  

Som nr. 2: Gjermund Lygre 

Som nr. 3: Stein Ove Skadal 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

057/16: Tilsetting av kapellan i Haugaland prosti med Rossabø sokn og Skåre 

sokn som særskilt arbeidsområde 

 

Behandling: 

 

Avstemning: 

Som nr. 1:  Einar Andreassen  10 stemmer 

Som nr. 2 : Stein Ove Skadal  3 stemmer 

 

Vedtak: 

Einar Andreassen tilsettes som kapellan i Haugaland prosti med Rossabø sokn og Skåre sokn som 

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

politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

058/16: Tilsetting kapellan 50 % i Ytre Stavanger prosti med Hinna sokn som 

særskilt arbeidsområde 

 

Behandling: 

Avstemning: 

Som nr. 1:  Sigbjørn Jårvik   10 stemmer

Som nr. 2 : Anne Beth Gilja Johansen 10 stemmer

 



Vedtak: 

Sigbjørn Jårvik tilsettes som kapellan i 50 % stilling i Ytre Stavanger prosti med Hinna sokn som 

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

politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.  

Som nr. 2: Anne Beth Gilja Johansen 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

059/16: Hvem ønsker Stavanger  bispedømmeråd som biskop? 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Stavanger bispedømmeråd ønsker, i prioritert rekkefølge, følgende kandidater tilsatt som ny biskop i 

Stavanger bispedømme:  

1. Helge S. Gaard 

2. Torstein Lalim 

3. Ivar Braut 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

060/16: Anmodning om delegasjon til å tilsette økonomisjef ved Stavanger 

bispedømmekontor 

 

Behandling: 

Følgende vedtaksforslag fra stiftsdirektøren fikk en stemme: 

Stavanger bispedømmeråd tildeler stiftsdirektøren myndighet til å tilsette økonomisjef ved 

Stavanger bispedømmekontor.  

Følgende vedtaksforslag som ble fremmet i møtet fikk 9 stemmer: 

Stavanger bispedømmeråd tildeler arbeidsutvalget myndighet til å tilsette økonomisjef ved 

Stavanger bispedømmekontor.  

 

  



 

Vedtak: 

Stavanger bispedømmeråd tildeler arbeidsutvalget myndighet til å tilsette økonomisjef ved Stavanger 

bispedømmekontor.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

061/16: Anmodning om delegasjon til å tilsette medarbeider i avdeling for 

personal-, økonomi- og forvaltning 

 

Behandling: 

Følgende vedtaksforslag fra Rolf Magne Haukalid fikk en stemme, og falt: 

Saken utsettes til våren for ny sak der man ser på stillinger på bispedømmekontoret. 

Arbeidsoppgaver tillagt denne stillingen blir fram til ny tilsetting løst ved intern omrokkering i 

stab. 

Deretter ble stiftsdirektørens forslag til vedtak vedtatt med 10 stemmer. 

 

Vedtak: 

Stavanger bispedømmeråd tildeler stiftsdirektøren myndighet til å tilsette i ledig 

saksbehandlerstilling i avdeling for personal-, økonomi og forvaltning ved Stavanger 

bispedømmekontor.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

062/16: Forslag til kandidater til Den norske kirkes klagenemnd og Den 

norske kirkes kontrollutvalg 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Stavanger bispedømmeråd foreslår følgende kandidater til Den norske kirkes klagenemnd: 

Asbjørn Salthe, vikarierende sokneprest i Sand og Suldal 

Stavanger bispedømmeråd foreslår følgende kandidater til Den norske kirkes kontrollutvalg:

Jakob Nærheim, tidl. varamedlem til bispedømmerådet 

Terje Fjeldheim, tidl. bispedømmerådsleder 



Svein Helgesen, tidl. bispedømmerådsmedlem 

Reinert Hetland, tidl. bispedømmerådsmedlem og revisor 

Bodil Sande Turøy, kateket i Strand 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

063/16: Kandidater til KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 

virksomheters Landsråd 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Stavanger bispedømmeråd foreslår følgende kandidater til KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 

virksomheters Landsråd: 

 

Lars-Tore Anda, leder Stavanger bispedømmeråd 

Marie Klakegg Grastveit, nestleder Stavanger bispedømmeråd 

Berit Espeset, tidl. bispedømmerådsleder og sokneprest i Sola 

Rune Engedal, prost i Haugaland 

Sigrid Sigmundstad, prost i Ryfylke 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

064/16: Orienteringer 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



064/16.1: Visitasforedrag Heskestad og Lund 2016 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

064/16.2: Stiftsdirektørens rapport november 2016 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


