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   Godkjent av Bispemøtet 18. desember 2017 
 

Protokoll 
Bispemøtet 
 
Gardermoen, 9. juni 2017 
  

Til stede: 
Helga Haugland Byfuglien, preses Nidaros 
Halvor Nordhaug, visepreses Bjørgvin 
Ole Chr. M. Kvarme Oslo 
Solveig Fiske Hamar 
Tor Singsaas Nidaros 
Atle Sommerfeldt Borg 
Olav Øygard Nord-Hålogaland 
Ann-Helen Fjelstad Jusnes 
Ivar Brut 
Olav Gading 
Bjarne Sveinall 
Kjetil Haga 

Sør-Hålogaland 
Stavanger 
Møre 
Agder og Telemark 
Tunsberg 

Til stede fra sekretariatet:  
Christofer Solbakken 
 

generalsekretær 
 
 
 

 
Saksliste 
 

Saksnr Tittel  
14/17 Orienteringssaker 
15/17 Referatsaker 
16/17 Tilsyn, ledelse og arbeidsgiversaker 
17/17 Retreat Assisi 
18/17 EVU-tiltak 
19/17 Mal for vigsling av biskop 
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BM  14/17 Orienteringssaker 
 
1. Kirkemøtets liturgimyndighet – kirkeloven § 11 
2. Eierskapet til Opplysningsvesenets fond 
3. Avgjørelsesmyndighet ifm endring av kirkelig inndeling 
4. Sak til Kirkerådet 12.-14. Juni 2017 – Bruk av Kirkens Landsfond til rekruttering 
5. Arbeidsutvalgets møte med KA 31. mai 2017  
6. Biskopenes deltakelse på trosopplæringskonferansen 
7. Reformasjonsminnet – temagudstjenester 
8. Fengselspresttjenesten 
9. Fra styret til Det teologiske fakultet 
10. Fra sentralt arbeidsmiljøutvalg 

 
BM-14/17 Vedtak:  

Sakene ble tatt til orientering. 

BM  15/17 Referatsaker 
 
1. Protokoll fra biskopsmøte i den danske folkekirke 
2. Protokoll fra Biskopsmøtet i Svenska kyrkan 
 

 
BM-15/17 Vedtak:  
Sakene ble tatt til etterretning. 

BM  16/17 Tilsyn, ledelse og arbeidsgiversaker 
 
1.  
Personalsak. 
 
2. 
Bruk av CD/strømming i gudstjenester og kirkelige handlinger. 
 
3.  
Prest som har avstått fra å motta nattverden fra en kollega med begrunnelse i samlivssaken.  
 
4. 
Tap og gjenerverv av presterettigheter.  
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BM-16/17 Vedtak:  
Saken ble drøftet. 

BM  17/17 Retreat Assisi 
 
Det er planlagt retreat til Assisi, Italia, august 2017. Peter Halldorf er invitert med som 
retratleder. 

 
BM-17/17 Vedtak:  
Retreat til Assisi 2017 planlegges videre på det grunnlag som foreligger og med de innspill 
som fremkom i møtet.  

BM  18/17 EVU-tiltak 
 
I etterkant av Bispemøtet i mars ble det gjennomført SEU-møte 28. mars. På dette møtet ble 
også vedtakene BM 7/17 og VM 11/17 framlagt. Vedtakene om spørreundersøkelse, om 
utfasing av Kompetansekartet som EVU-verktøy og utarbeiding av et nytt årshjul ble møtt 
med forståelse av partene. Men særlig Presteforeningen målbar sterke innvendinger mot 
formuleringene om framtidige ledelseskurs i vedtak BM 7/17 punkt 6: «Bispemøtet vil 
avvente nye kurs om ledelse, inntil spørsmål knyttet til ny kirkeordning er mer avklart.»  
 
Ut i fra denne drøftingen er det nødvendig at Bispemøtet presiserer hva vedtaket om å 
«avvente nye kurs om ledelse, inntil spørsmål knyttet til ny kirkeordning er mer avklart» betyr 
i praksis. 

 
BM-18/17 Vedtak: 
Med vedtaket fra møtet i mars ønsket Bispemøtet å peke på at den uoversiktlige 
budsjettsituasjonen sammen med en uavklart situasjon når det gjelder framtidig 
ledelsesstruktur, gjør det tilrådelig å avvente planlegging av nye ledelseskurs noe. Bispemøtet 
vil presisere at dette ikke rammer kurs som allerede er planlagt i samarbeid med fakultetene.  

BM  19/17 Mal for vigsling av biskop 
 
Bispemøtet har tidligere drøftet ordning for vigsling av biskop og behov for endringer i de 
oppsatte rammer. Arbeidsutvalget drøftet saken på møte i mai 2017. Generalsekretæren har 
orientert stiftsdirektørene om arbeidet i et møte 15. Mai 2017.  
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BM-19/17 Vedtak:  
Utkast til mal for vigsling av biskop utvikles videre på bakgrunn av de innspill som fremkom 
i møtet. Dokumentet oversendes Kirkerådet og bispedømmerådene for uttalelse. Malen legges 
umiddelbart til grunn for arbeidet med vigsling av biskop.  
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