
 
 

Møteprotokoll 
for 

Tunsberg bispedømmeråd 
 
Møtedato: 30.08.2016 – 31.08.2016 
Møtested: Strand leirsted, Sandefjord 
Møtetid: 11:00 30.08 - 15:00 31.08.2016 
 
 
Møtedeltakere Råd 
Heidi Nordkvelde TUN 
Ingjerd Breian Hedberg TUN 
Ingvild Kaslegard TUN 
Kjellfred Dekko TUN 
Lill Tone Grahl-Jacobsen TUN 
Linn Strømme Hummelvoll TUN 
Per Arne Dahl TUN 
Sondre Karstad TUN 
Steinar Aanstad TUN 
Thomas Bratsberg TUN 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Tomas Bratsberg TUN 
Heidi Nordkvelde TUN 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Line Lappegård Furuseth TUN 
Marta Bjørnøy Lalim, forfall TUN 
Merete Bekkeseth Brandsgård, stemmerett alle saker TUN 

Anne Helene Mangelrød Gjone, stemmerett sak 34,35,37,38,39    TUN 
 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
034/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

035/16 Godkjenning av møtebok  

036/16 Referatsaker  

037/16 Bemanningsplan 2016  

038/16 Høring: Regler for Kirkelig utdanningssenter i nord ((KUN)  

039/16 Høring:Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og 
ulikekjønnede par 

 

040/16 Tilsettingsrutiner og utlysningstekst  

041/16 Strategi- og årsplaner 2017  

042/16 Anders Jahres humanitære stiftelse, tildeling av midler  

043/16 Betaling for vigsel og gravferd utenfor tjenestedistriktet.  

 



034/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
Det ble frammet sak om betaling for vigsel og gravferd utenfor tjenestedistriktet. 

 

Vedtak: 
Følgende saker behandles for lukkede dører: Ingen 

Betaling for vigsel og gravferd utenfor tjenestedistriktet tas opp som sak. 

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

035/16: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møtebok for møtet 2.6.2016 godkjennes. 

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

036/16: Referatsaker 

 
Behandling: 
Orienteringer fra: 
Biskopen, bispedømmerådets leder, representanten i Kirkerådet, representanten i Mellomkirkelig råd 
og stiftsdirektøren 
 
Rådgiver menighet og misjon Knut Edvard Larsen holdt en orientering om misjon både som 
overordnet oppgave og konkret i bispedømmet. Se også referatsak 1: Misjon til forandring. 

Kirkens Nødhjelp ved Siv Bonde orienterte om arbeidet. Den norske kirke er en av eierne. 

 

Vedtak: 
De framlagte sakene blir tatt til orientering. 

Kommende bispedømmerådsmøter: 
Torsdag 13. oktober 2016 
Mandag 14. november 2016 
Onsdag 7. desember 2016 
torsdag 12. januar 2017 
mandag 13. februar 2017 



mandag 13. mars - om behov 
torsdag 4. mai 2017 
torsdag 15. juni - om behov 
5. - 6. september  2017 (ble etter møtet endret til mandag 4. - trsdag 5. september)  
 

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

037/16: Bemanningsplan 2016 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Tunsberg bispedømmeråd tar til etterretning den justerte rapporten fra bemannings- og 
ressursutvalget, og takker for det arbeid som er gjennomført. Bispedømmerådet pålegger 
stiftsdirektøren å foreta en reduksjon  i stillingsressurser tilsvarende forslaget i saksfremlegget. 

Bispedømmerådet ber videre stiftsdirektøren om å foreta reduksjonen ved ledighet og/eller 
omorganisering i de prostier det gjelder. Reduksjonene skal skje i samråd med prost og tillitsvalgte. 
 
Reduksjonen i stillingsressurser kommer fram av nedenstående tabell: 

 
 

 
  



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

038/16: Høring: Regler for Kirkelig utdanningssenter i nord ((KUN) 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Tunsberg bispedømmeråd tiltrer det fremlagte forslaget til høringsuttalelse fra Nord-Hålogaland 
bispedømmeråd med de endringer som framkom i møtet. 

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

039/16: Høring:Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og 
ulikekjønnede par 

 
Behandling: 
Avstemmingen i bispedømmerådet: 

1. Administrasjonens forslag: Ja, det mener vi er godt ivaretatt. 7 stemmer 
Alternativt forslag: Tunsberg bispedømmeråd avviser forslaget til ny liturgi for det er etter vår 
mening ikke forenelig med den bibelske forståelsen av ekteskapet. 3 stemmer 
 
2. Er dere enige å kalle ordningen «Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede 
par»?Forslag A: Vigselsliturgi 2017.  6 stemmer 
Forslag B: Vigselsliturgi 2017. Vigselsordning for likekjønna og ulikekjønna par. 4 stemmer 
 
3. Alminnelige bestemmelser. Det er positivt at tillegget «Forrettende prest har 
avgjørelsesmyndighet når det gjelder bruk av denne liturgien, jf. Tjenesteordning for 
menighetsprester, § 7.» er tatt med. Ved ønske om bruk av Vigselsliturgi 2017 for ulikekjønnede par, 
forutsettes enighet mellom forrettende prest og brudeparet.Enstemmig vedtatt. 
 
4. Den innledende teksten eller til  punktene 1, 2 og 3 i forslaget til vigselsliturgi for 
likekjønnede og ulikekjønn. Bispedømmerådet støtter forslaget. 
 
5. Forslag: «Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap, stadfester Gud dette 
fellesskapet med sin velsignelse.»  4 stemmer 
Administrasjonens forslag: «Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap stadfester vi dette 
fellesskapet ved å be om Guds velsignelse.»  6 stemmer 
 
6. Forslaget til to obligatoriske skriftlesninger og at disse skal være Sal 36,6-10 og 1 Joh 4,7-12? 
Angi eventuelle andre forslag til lesninger. Vi mener disse skriftstedene kan fungere godt som 
obligatoriske lesninger.Som innledningsord: «La oss høre Herrens ord»:Enstemmig vedtatt. 
 
7. Punkt 7 Ekteskapsinngåelse.Ingen kommentarer. 
 
8. Punktene 8 – 13 (Overrekkelse av ringer, forbønn, musikk/symbolhandlinger, salme, 
velsignelse, utgang). Ingen kommentarer 



9. Det er lagt til  4 nye skriftlesningene som en kan velge å lese. Bør noe tas ut og/eller andre 
skriftlesninger tas inn? 
Administrasjonens forslag: Skriftstedet fra Ruts bok bør ikke tas med. - 7 stemmer 
Alternativt forslag: skriftstedet fra Ruts bok bør tas med:  - 3 stemmer 
Forslag A: 1. Mosebok 2. vers 18, 19 ikke til vers 20, men fortsette til vers 24. - 3 stemmer 
Forslag B: 1. Mosebok 2. vers 18, 19, 20 kan stå alene - 7 stemmer 
 
10. Forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par.De kommentarer som er gitt ovenfor 
gjelder også for forbønnshandlingen. 
 
11 Andre kommentarer:På sikt vil det være tjenelig å revidere begge vigselsliturgiene 

 

Vedtak: 
Tunsberg bispedømmeråd takker Nemd for gudstjenesteliv for arbeidet. Bispedømmerådet tiltrer det 
fremlagte forslaget til høringsuttalelse med de endringer som kom fram i møtet. 

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

040/16: Tilsettingsrutiner og utlysningstekst 

 
Behandling: 
Første setning i forslag til vedtak punkt 1 flyttes over til punkt 2.  

Det ble fremmet alternativ forslag til vedtak for Punkt 2 Utlysningstekst beholdes ut fra tidligere 
praktisering med formulering "Samlivform kan bli vektlagt" skal beholdes. 

Avstemmingen i bispedømmerådet: 
"Samlivsform kan bli vektlagt" beholdes i utlysningstekst. - 2 stemmer 
"Samlivsform kan bli vektlagt" tas bort av utlysningstekst. - 8 stemmer 

 

Vedtak: 
1. Tilsettingsrutiner 

Tunsberg bispedømmeråd gir sin tilslutning til de rutiner som gjelder i forbindelse med utlysning og 
tilsetting i Tunsberg bispedømme.  

Når det gjelder utforming av utlysningstekst, skjer dette i et nært samarbeid med prost, 
menighetsråd og tillitsvalgte. Det er viktig at utlysningsteksten gir en riktig og så utfyllende som mulig 
beskrivelse av stillingens betingelser samt de krav som gjelder til egenskaper, erfaring og 
kompetanse.  

Tunsberg bispedømmeråd ønsker å vektlegge menighetsrådets/rådenes uttalelse i 
tilsettingsprosessen. 



2. Utlysningstekst 

Bisepdømmerådet har i en tid praktisert å ha med i utlysningsteksten setningen «Samlivsform kan bli 
vektlagt». Bispedømmerådet finner det ikke lenger tjenlig å bruke denne formuleringen i utlysningen, 
da biskopens tilsynsoppgaver med ordinasjon, og kollas til prester også omfatter denne dimensjonen. 
Bispedømmerådet ber administrasjonen endre praksis på dette området. 

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

041/16: Strategi- og årsplaner 2017 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Bispedømmerådet ber om at det arbeides videre med de foreliggende planene for 2017 med de 
innspillene som kom fram i samtalen. 

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

042/16: Anders Jahres humanitære stiftelse, tildeling av midler 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Tunsberg bispedømmeråd takker Anders Jahres humanitære stiftelse for kr. 400 000 til humanitært 
kulturelt, diakonalt og sosialt arbeid.  

Bispedømmerådet tiltrer administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd, her under også endringen 
av punkt 40 babysang. 

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

043/16: Betaling for vigsel og gravferd utenfor tjenestedistriktet. 
 
Behandling: 
Saken ble fremmet i møtet. 

 

Vedtak: 
Tunsberg bispedømmeråd vedtar de foreslåtte bestemmelsene for betaling for vigsel og gravferd 
utenfor tjenestedistriktet med følgende endring: Bispedømmerådet sender faktura til rekvirenten for 



alle prestene ansatt i bispedømmet når de har gjort tjeneste utenfor tjenestedistriktet. 

Ordningen implimenteres i samråd med prostene og etter drøfting med tillitsvalgte. 

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


