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Møteinnkalling  
Mandal menighetsråd 
 

Møtedato: 11.10.2022 kl. 19:00 

Møtested: Kirkesenteret i Mandal   

Arkivsak: 19/00035 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed fra Dianne. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

32/22 20/00082-8 Menighetsrådets uttalelse ifm. tilsetting av ny prost 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

 
Mandal, 04.10.2022 
 
 
Bjørn Arve Bentsen 
Menighetsrådsleder 
 
 
Dianne Lauen Singstad 
saksbehandler 
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DEN NORSKE KIRKE 
Mandal menighet 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Dianne Lauen 
Singstad 

200 20/00082-8 Ugradert   

 
 

 
 

Menighetsrådets uttalelse ifm. tilsetting av ny prost 
 
Vedlegg:  
22_03179-2Brev til menighetsråd og innstillingsråd 
 

Saksframlegg 
Agder og Telemark bispedømmeråd skal tilsette prost i Lister og Mandal prosti. Tilsettingen 
blir gjort av Agder og Telemark bispedømmeråd på sitt møte den 27.10.22. 
Menighetsrådene inviteres til samarbeid om tilsettingen. Alle menighetsråd i prostiet kan gi 
sin uttalelse. Menighetsrådet skal foreta en prioritering og avstemning over hvilke tre 
personer rådet ønsker tilsatt. Denne prioriteringen er rådgivende for innstillingsråd og 
bispedømmeråd. Avstemningen skjer ved vanlig flertallsvotering. Se vedlegg for mer 
informasjon. 
 

Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Mandal menighetsråd 32/22 11.10.2022 
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DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 
20 

Saksbehandler 

Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks:    Ole Jørgen Sagedal 
4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Mandal menighetsråd 
Postboks 210 
 
4503 MANDAL 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 30.08.2022 Vår ref: 22/03179-2    Deres ref:    

 
 

Brev til menighetsråd og innstillingsråd 

Agder og Telemark bispedømmeråd skal tilsette prost i Lister og Mandal prosti. Tilsettingen 
blir gjort av Agder og Telemark bispedømmeråd på sitt møte den 27.10.22. 
 
Vi vil i dette brevet invitere menighetsrådene til samarbeid om tilsettingen, samt informere 
om prosess og prosedyrer. 
 
Menighetsrådets representasjon i innstillingsrådet 
Innstillingsrådet består av vedkommende prost, stiftsdirektøren eller den denne gir fullmakt, 
én representant for arbeidstakerne og én representant for det eller de berørte menighetsråd. 
Vi gjør oppmerksom på bestemmelsen i § 15 i personalreglementet for Den norske kirke: 
Ingen av medlemmene kan bindes av det organ det utgår fra i sin vurdering og konklusjon. 
 
Menighetsrådets medvirkning ved innkalling av søkere til intervju 
De søkere som synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju. Ved tilsetting av prest 
avgjør biskopen dette i samråd med stiftsdirektøren. Er det blant de kvalifiserte søkerne 
personer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt arbeidsevne, skal minst én av disse 
innkalles til intervju.   
 
Medlemmene av innstillingsrådet kan dessuten kreve at andre kvalifiserte søkere innkalles. 
Dette betyr at menighetsrådets representant i innstillingsrådet vil bli kontaktet og konsultert 
før det blir avgjort endelig hvem som skal innkalles til intervju.  
 
Menighetsrådets representasjon ved intervju av søkere. 
Menighetsrådet i Lyngdal, som er prostesete, utpeker én representant blant sine valgte 
medlemmer til å være med under intervjuet. Menighetsrådet i Mandal, som er det største 
soknet, peker ut tilsvarende. 
Disse representantene som har vært med i intervjuet kan kontaktes av de andre 
menighetsrådene i prostiet for informasjon om søkerne. 
 
Intervjuet ledes av personalsjefen. Menighetsrådenes representanter i intervjuet får stille 
spørsmål til den som intervjues. Etter intervjuet informerer representanten tilbake til 
menighetsrådene om sine vurderinger og inntrykk fra intervjuet.  
 
Menighetsrådets uttalelse  
Alle menighetsråd i prostiet kan gi sin uttalelse. 
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Den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes i ledig stilling. Ved vurderingen av hvem som er 
best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, 
sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. Det er kun 
dokumenterte opplysninger som kan vektlegges. Det er et viktig prinsipp at alle søkere skal 
vurderes.  
 
Menighetsrådet skal foreta en prioritering og avstemning over hvilke tre personer rådet 
ønsker tilsatt. Denne prioriteringen er rådgivende for innstillingsråd og bispedømmeråd.  
 
Avstemningen skjer ved vanlig flertallsvotering. Det skal stemmes særskilt over hvem som 
skal være nr. 1, nr. 2 og nr. 3.  
 
I praksis skjer avstemningen ved at når drøftelsene er sluttført, klarlegger møteleder hvilke 
søkere som foreslås til førsteplassen. Deretter gir menighetsrådsmedlemmene sine 
stemmer.  
 
Deretter foretas en tilsvarende avstemning til andreplassen. Den søkeren som fikk flest 
stemmer ved avstemningen om førsteplassen, er ikke med i avstemningen om 
andreplassen. Når kandidatforslagene til andreplassen er klarlagt, foretas en avstemning 
over disse. 
  
Avstemning om tredjeplassen gjøres på samme måte som på første- og andreplassen. Det 
skal altså «stemmes for» kandidater, og kandidatene settes ikke opp mot hverandre i 
avstemningen  
 
I et menighetsråd, som har åtte medlemmer, kan et avstemningsresultat se slik ut:  
 
 

1. Kari Jensen   4 stemmer  
Per Olsen   3 stemmer  
Knut Hansen   1 stemme  
 

2. Per Olsen   3 stemmer (med leders dobbeltstemme)  
Knut Hansen   3 stemmer  
Anne Nilsen   2 stemmer  
 

3. Anne Nilsen   4 stemmer  
Knut Hansen   2 stemmer  
Marte Larsen   1 stemme  
Jens Pettersen  1 stemme  
 
I uttalelsen skal de ønskede søkere nevnes i prioritert rekkefølge. Rådets uttalelse føres inn 
i møteboken med opplysning om stemmetall for de søkerne rådet har foreslått. Vedtar rådet 
ikke å gi noen uttalelse, skal også dette føres inn i møteboken. Rådet sender utskrift av 
møteboken til innstillende myndighet. 
Uttalelsen sendes som eDialog: 
 
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/eDialog/ 
 
Sett på saksnr. 22/03167 og merk med Bjarne Nordhagen 
 
Avgitt uttalelse følger saken til eventuell tilsetting har funnet sted.  
 
Dokumenter i tilsettingssaken  
Søknader, CV og utvidet søkerliste er unntatt offentlighet. Daglig leder/kirkeverge mottar 
dokumentene (via Altinn/digipost eller brev) og gjør disse tilgjengelige for 
menighetsrådsmedlemmene til det møtet der menighetsrådet skal avgi uttalelse i saken.  
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Bispedømmekontoret innhenter referanseuttalelser og menighetsrådets representanteri vil 
motta kopi av disse i forbindelse med intervjuene. Menighetsrådets representant i 
innstillingsrådet kan i menighetsrådsmøte orientere om innholdet i referanseuttalelsene til de 
øvrige menighetsrådsmedlemmene og berørte menighetsråd. Referanseuttalelsene bør av 
personvernhensyn ikke sendes ut til menighetsrådets medlemmer. Vi anbefaler at 
referanseuttalelsene refereres muntlig i møtet. Kopier av referanseuttalelsene kan også 
deles ut i møtet, men skal samles inn og makuleres. 
  
Taushetsplikt og offentlighet  
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for menighetsrådets behandling av 
tilsettingssaken. Det betyr blant annet at det stilles krav om saklighet, forsvarlig 
dokumentbehandling og taushetsplikt.  
 
Når menighetsrådet har tilsettingssaken til behandling, skal saken behandles for lukkede 
dører, jfr. § 3 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.» 
  
Saksdokumentene i tilsettingssaken, unntatt den enkle søkerlisten, er unndratt offentlighet. 
Menighetsrådet kan ikke gi innsyn til andre i saksdokumenter som det får tilsendt fra 
bispedømmerådet.  
 
Menighetsrådet råder over sin uttalelse. Hovedregelen er at menighetsrådets uttalelse er 
unndratt offentlig hvis ikke menighetsrådet i møte bestemmer at uttalelsen skal være 
offentlig. Uansett må det ikke gis opplysning om at en søker er med i menighetsrådets 
uttalelse dersom søkeren har bedt om at navnet ikke offentliggjøres. Det er 
bispedømmerådet som avgjør om en søker kan få navnet sitt unndratt offentlighet.  
 
Innstillingsrådets innstilling (men ikke begrunnelse) i tilsettingssaker er offentlig etter at 
bispedømmerådet har gjort tilsettingsvedtak.  
 
Bispedømmerådets vedtak i en tilsettingssak er i utgangspunktet offentlig fra det tidspunkt 
vedtak er fattet i rådets møte.  
 
Den utvidete søkerlisten er partsoffentlig. Det betyr at den bare kan gjøres kjent for søkerne, 
og disse har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 b siste ledd. Søkere som ønsker 
opplysninger fra den utvidete søkerlisten, skal henvises til bispedømmekontoret.  
 
Det utarbeides et skriftlig notat fra samtalen med referansepersonene. Dette notatet anses 
som internt notat, og gjøres kun tilgjengelig for menighetsråd, innstillingsråd og 
bispedømmeråd. 
  
Tidsplan for tilsettingssaken  
Vi legger opp til følgende prosess i tilsettingssaken:  

 Søknadsfrist 18.09.22  

 Bispedømmekontoret ønsker tilbakemelding på hvem som skal representere 
menighetsrådet innen 31.08.22 

 Intervju 26.09.22 

 Menighetsrådene uttaler seg om hvilke søkere en ønsker tilsatt i stillingen og 
oversender uttalelsen til bispedømmekontoret innen 11.10.22  

 Innstillingsråd senest uke 41 

 Tilsetting i bispedømmerådsmøte 27.10.22 
 
Kommunikasjonen til menighetsrådet vil i denne saken være mellom daglig leder i 
menigheten og personalsjef Bjarne Nordhagen. 
  
 
Vi viser for øvrig til Personalreglement for Den norske kirke:  
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https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_13_19_nytt_personalreglement_dnk_vedtak.pdf  
 
 
Vi ser fram til samarbeid om tilsetting av ny prest i deres menighet.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Bjarne Nordhagen  
Personalsjef Ole Jørgen Sagedal 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Domprosten i Kristiansand domprosti            Gyldenløves gate 9 4661 

KRISTIANSAND S 
Lista menighetsråd            Omlandsveien 8 4560 VANSE 
Farsund menighetsråd            Postboks 182 4553 FARSUND 
Grindheim menighetsråd            Konsmogarden 6 4525 KONSMO 
Holum menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Konsmo menighetsråd            Konsmogarden 6  4525 KONSMO 
Lindesnes menighetsråd            Postboks 115 4524 LINDESNES 
Mandal menighetsråd            Postboks 210 4503 MANDAL 
Marnardal menighetsråd            Rådhuset,Nordre 

Heddeland 26 
4534 MARNARDAL 

Bakke menighetsråd            Anna Wahls gate 5 4400 
FLEKKEFJORD 

Eiken sokneråd            Lygnaveien 985 4595 TINGVATN 
Feda menighetsråd            Nesgata 12 4480 KVINESDAL 
Fjotland menighetsråd            Nesgata 12 4480 KVINESDAL 
Flekkefjord menighetsråd            Anna Wahls gate 5 4400 

FLEKKEFJORD 
Gyland menighetsråd            Anna Wahls gate 5 4400 

FLEKKEFJORD 
Hidra menighetsråd            Anna Wahls gate 5 4400 

FLEKKEFJORD 
Hægebostad menighetsråd            Lygnaveien 985 4595 TINGVATN 
Kvinesdal menighetsråd            Nesgata 12 4480 KVINESDAL 
Sirdal sokneråd            Postboks 133 4441 TONSTAD 
Albert Martin Walla PF            Brattstø 4 4990 SØNDELED 
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