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Klikk her for å skrive inn tekst. 
Følgende varamedlemmer møtte  
Arne Jon Myskja (uten stemmerett)  
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065/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

066/16 Tilsetting av sokneprest i Stavanger domprosti med Varden 
sokn som tjenestested 

 

067/16 Tilsetting av avdelingsleder menighetsutvikling ved 
Stavanger bispedømmekontor 

 

068/16 Spørsmål om samlivsform ved bispedømmerådets 
stillingsutlysninger. Annen gangs behandling. 

 

069/16 Årsplan 2017 for Stavanger bispedømme  

070/16 Inkluderende kirkeliv i Stavanger bispedømme  

071/16 Orientering: Den norske kirke i Stavanger by mot 2020  

072/16 Oppfølging av vennskapsavtale med Fianarantsoa-synoden 
på Madagaskar 

 

073/16 Reformasjonsmarkering i Stavanger bispedømme  

074/16 Orienteringer  

074/16.1 Visitasforedrag Frøyland Orstad 2016  

 



065/16: 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: 066/16 og 067/16 

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

066/16: Tilsetting av sokneprest i Stavanger domprosti med Varden sokn som 
tjenestested 

 
Behandling: 
Det ble foretatt følgende avstemning: 

Som nr. 1: Anders Hildeng Næss    8 stemmer 

                             Ellen Nordtun    2 stemmer 

Som nr. 2:  Ellen  Nordtun   8 stemmer 

                             Sølvi Vinnes   2 stemmer 

Som nr. 3:  Sølvi Vinnes  10 stemmer 

 

Vedtak: 
Anders Hildeng Næss tilsettes som sokneprest i Stavanger domprosti med Varden sokn som særskilt 
arbeidsområde på de fastsatte vilkår. Det er et vilkår for tilsettingen at det fremlegges politiattest 
(barneomsorgsattest) uten anmerkninger.  

Som nr. 2: Ellen Nordtun 

Som nr. 3: Sølvi Vinnes 

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



067/16: Tilsetting av avdelingsleder menighetsutvikling ved Stavanger 
bispedømmekontor 

 
Behandling: 
Det ble foretatt følgende avstemning: 

Som nr. 1: Geir Skårland 10 stemmer 

 

Vedtak: 
Geir Skårland tilsettes som avdelingsleder menighetsutvikling ved Stavanger bispedømmekontor på 
de fastsatte vilkår. Det er et vilkår for tilsettingen at det fremlegges politiattest (barneomsorgsattest) 
uten anmerkninger.  

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

068/16: Spørsmål om samlivsform ved bispedømmerådets 
stillingsutlysninger. Annen gangs behandling.  
 
Behandling: 
 

Følgende vedtaksforslag fikk 4 stemmer: 

I Den norske kirke er de nå to likeverdige syn på likekjønnet samliv, og dette bør gjenspeiles i 
bispedømmerådets tilsettingspraksis. Som en konsekvens av dette, oppheves Stavanger 
bispedømmeråds vedtak av 12.12.2007 slik at samlivsform ikke lenger etterspørres og vektlegges ved 
bispedømmerådets tilsettinger. 

Følgende ble vedtatt med 6 stemmer: 

Stavanger bispedømmeråds vedtak av 12.12.2007 videreføres slik at samlivsform etterspørres og kan 
vektlegges ved tilsetting av prester og enkelte stillinger ved bispedømmekontoret, jf. § 16 i 
diskrimineringsloven om seksuell orientering.  

 

Vedtak: 
Stavanger bispedømmeråds vedtak av 12.12.2007 videreføres slik at samlivsform etterspørres og kan 
vektlegges ved tilsetting av prester og enkelte stillinger ved bispedømmekontoret, jf. § 16 i 
diskrimineringsloven om seksuell orientering.  

 
 
 
 
 



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

069/16: Årsplan 2017 for Stavanger bispedømme 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Stavanger bispedømme vedtar framlagt forslag til årsplan 2017. 

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

070/16: Inkluderende kirkeliv i Stavanger bispedømme 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble drøftet. 

 

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

071/16: Orientering: Den norske kirke i Stavanger by mot 2020 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble drøftet og tas til orientering. 

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

072/16: Oppfølging av vennskapsavtale med Fianarantsoa-synoden på 
Madagaskar 

 
Behandling: 
 
 
 
 



 

Vedtak: 
Stavanger bispedømmeråd gir sin tilslutning til at et oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av en 
representant fra bispedømmerådet, en representant fra ungdomsrådet, en prost, samt misjons- og 
ungdomsrådgiver.  

Gruppens mandat er å følge opp kontakten med vennskapsbispedømmet og koordinere oppfølgingen 
av  samarbeidsområder i avtalen.  

Arne Jon Myskja oppnevnes til representant for Stavanger bispedømmeråd. 

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

073/16: Reformasjonsmarkering i Stavanger bispedømme 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble drøftet. 

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

074/16: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Den framlagte saken tas til orientering. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

074/16.1: Visitasforedrag Frøyland Orstad 2016 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


