
Protokoll 
Bispemøtet 21. april 2020 
 
Tilstede: 
Atle Sommerfeldt (konst. preses) 
Stein Reinertsen  
Solveig Fiske 
Ingeborg Midttømme 
Halvor Nordhaug  
Olav Øygard 
Ann-Helen F. Jusnes  
Herborg Finnset  
Kari Veiteberg  
Jan Otto Myrseth  
Anne Lise Ådnøy  
Knut Erling Johansen 
Christofer Solbakken (sekretær) 
 
 
Saker til behandling: 
 
Sak BM 34/20 Orienteringssaker 
Sak BM 35/20 VTP/VTVT sommeren 2020 
Sak BM 36/20 Nattferdfeiring 
Sak BM 37/20 Bransjestandard for kirken 
Sak BM 38/20 Bispevigsling 10. mai 2020  
Sak BM 39/20 Møteplan 
 
 
Sak BM 34/20 Orienteringssaker 
1. Bruk av kirkeklokker 8. mai 
2. Fra arbeidet i kulturarvsgruppen 
3. Gjennomføring av ordinasjoner 
4. Bispemøtet 18.-19. mai 
5. Utredningsarbeid for kirkelig organisering. Biskop Atle Sommerfeldt går inn i 

arbeidsgruppen for arbeidsgiverorganisering.  
 
Vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering.  
 
 
 
Sak BM 35/20 VTP/VTVT sommeren 2020 
Det må avgjøres hva som skal skje med VTP/VTVT i uke 25.  
 

Sak BM 17/20 Utfordringer knyttet til ledelse av prestetjenesten 



Bispemøtet drøftet enkelte forhold knyttet til ledelsen av prestetjenesten, bla 
gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, soknebud, visitaser, bruk av 
kirkeklokkene, stiftspraksis, påskens gudstjenester, VTP/VTVT og innføringsprogram 
for nye prester. 
  
Vedtak: 
VTP/VTVT: Samlingen planlegges med sikte på gjennomføring, men 
arrangørbispedømme må avgjøre senest innen 15. mai 2020 om det skal 
gjennomføres eller ikke. Dersom det avlyses, bør biskopen gjennomføre samtaler 
med sine studenter på telefon el.l. Det er også adgang for at biskopen kan dispensere 
fra deltakelse. 

 
Saken ble drøftet på nytt i AU tirsdag 16. april. Der ble det vedtatt å avvente avlysning inntil 
videre. Senere er det kommet meldinger fra lokale arrangører, som ønsker felles avklaring. 
Lokalt mener man nå at det begynner å haste med en slik avklaring.  
 
AU drøftet saken på nytt 20. april 2020.  
 
Vedtak: 
Det tas sikte på å gjennomføre VTP/VTVT i 2020 i en eller annen form, selv om det 
sannsynligvis ikke kan gjennomføres som planlagt med fysiske samlinger. Det utredes 
nærmere hvordan dette kan skje, og saken tas opp til behandling i bispemøtet 5. mai 2020.  
 
 
Sak BM 36/20 Nattferdfeiring 
Restriksjoner for forsamling av mennesker forventes å foreligge en god stund fremover, 
kanskje ut året. Dette vil få konsekvenser for kirkens gudstjenesteliv generelt, og for 
nattverdforvaltningen spesielt. Det bør innføres tiltak som gjør det mulig. 
 
Vedtak: 
Saken forberedes for behandling i bispemøtet 5. mai 2020, på bakgrunn av de innspill som 
fremkom i møtet.  
 
 
Sak BM 37/20 Bransjestandard for kirken 
Det ser nå ut til at unntaksbestemmelser av ulikt omfang vil være virksomme en god stund 
fremover, kanskje ut 2020, kanskje enda lenger. Kirken må forberede seg på en mer 
normalisert drift i en unormal tid. I dette ligger bla utvikling av en «bransjestandard», dvs en 
veiledning og standardisering av hvordan ulike tiltak kan gjennomføres med de restriksjoner 
som foreligger.  
 
En slik bransjestandard må bla inneholde veiledning om  
-åpne kirker 
-prioritering av ansattes arbeidsoppgaver 
-former for gudstjenestefeiring 
-sakramentsforvaltning 
-sted for vigsel 



-kirkelig gravferd 
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet, og følges opp på neste møte. 
 
 
Sak BM 38/20 Bispevigsling 10. mai 2020  
Muntlig orientering fra konst. preses. 
 
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak BM 39/20 Møteplan 
Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan: 
 
Tirsdag 5. mai 2020 kl 10-12 (teams) 
Tirsdag 12. mai 2020 kl 10-12 (teams) 
 
Vedtak: 
Møteplanen ble vedtatt. 
 
 
  
  
 
 


