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Saksorientering
I vedtak 8. september 2014 ba Stavanger bispedømmeråd administrasjonen ta del i
prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020». Prosjektet har vært et samarbeid mellom
menighetsrådene i Stavanger, Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger bispedømmeråd.
Prosten i Ytre Stavanger har representert biskop og bispedømmeråd i styringsgruppen for
prosjektet, og bispedømmerådet har mottatt oppdateringer på flere punkter underveis.
Prosjektet er nå sluttført som prosjekt, men innsikter fra prosjektet og anbefalinger fra
styringsgruppen er blitt konkretisert i en sluttrapport, i høringssvar fra menighetsrådene og i
et vedtak fra Stavanger kirkelige fellesråd. Dette danner grunnlaget for videre arbeid med
samarbeid på tvers av menighetene om menighetsutvikling og organisering.
Tor Magne Nesvik er tilsatt som utviklingsleder for å lede prosjektet videre.
Bispedømmerådet vedtok i møte 7. september 2017 å bidra med 25 % av lønnsmidlene til
denne stillingen, som dermed også knyttes til prostene i Stavanger og til avdeling for
menighetsutvikling. Stavanger kirkelige fellesråd ivaretar arbeidsgiveransvaret.
Bispedømmerådet mottar i denne saken fellesrådets saksframlegg og vedtak til orientering,
sammen med sluttrapporten for prosjektet. Ytterligere detaljer, blant annet
menighetsrådenes uttalelser, er tilgjengelige på prosjektets hjemmesider:
http://www.kirken.stavanger.no/Kirken-mot-2020
Det er bispedømmerådet som har myndigheten til å slå sammen sokn og endre grensene
mellom sokn. Saker som gjelder dette er det hensiktsmessig å behandle enkeltvis, etter
hvert som det blir aktuelt.
Biskopen leder prestetjenesten. Prostene følger opp hvordan prestene bidrar til prosjektet, i
samarbeid med utviklingsleder og tilsatte i fellesrådet og menighetene. Bispedømmekontoret
bidrar med faglig rådgiving og oppfølging til prosjektet der det er naturlig.
Utviklingsleder kommer på møtet og vil gi en oppdatering om status for prosjektet og veien
videre. Dette blir utgangspunkt for en samtale i rådet.

Forslag til vedtak
1. Bispedømmerådet tar sluttrapporten og vedtaket i Stavanger kirkelige fellesråd til
orientering.
2. Bispedømmerådet er orientert om det videre arbeidet med organisering og samarbeid
mellom menighetene i Stavanger og vil behandle enkeltsaker innen sitt mandat etter hvert
som det blir aktuelt.
3. Bispedømmerådet vil bidra videre til kirkelig utvikling i Stavanger gjennom fortsatt nær
kontakt med utviklingsarbeidet som viderefører prosjektet.

