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1. Bakgrunn
På sitt møte 15.juni 2017 behandlet Borg BDR i sak 34/17: «Regulering av
prostigrenser i Borg bispedømme.» I sitt møte fattet Rådet følgende vedtak:
«Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren om å iverksette forberedelse og og
utredning som omhandler justering av prostigrenser, overføring av sokn fra et
prosti til et annet, sammenslåing av prostier eller oppretting av nytt prosti.»
Den konkrete foranledning til at denne saken kom opp, var kommune- og
regionreformen som Regjeringen hadde besluttet å iverksette. Stortinget vedtok –
også i juni 2017 – den samme reformen, og dermed er det vedtatt endringer i
kommunestrukturen som får betydning for Borg bispedømme. Så langt gjelder dette:
- Moss og Rygge slås sammen til en kommune
- Rømskog og Aurskog-Høland slås sammen
- Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad slås sammen til en kommune
- Ski og Oppegård blir en kommune
- Skedsmo, Fet og Sørum blir en kommune
Det er samtidig vedtatt at Østfold, Akershus og Buskerud går sammen til ny region:
Viken
Om det blir ytterligere endringer, er foreløpig usikkert. Det vi uansett ser, er at disse
endringer alene direkte berører Vestre og Østre Borgesyssel prosti, samt Østre og
Nedre Romerike prosti.
For Borg bispedømme sammenfaller dette også med at prostene i Vestre
Borgesyssel og Øvre Romerike prosti går av for aldersgrensen i 2018. Dette gjør at
det blir enda mer aktuelt å benytte denne anledningen til å vurdere hva som vil være
en hensiktsmessig prostiinndeling for framtiden.

2. Prost og prosti
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Et prosti er i Dnk betegnelsen på et geografisk avgrenset administrativt område.
(Unntak fra dette er Døveprostiet som er landsomfattende, og også feltprestkorpset
som er organsiert som egen enhet under ledelse av Feltprost). Dnk er inndelt i 11
bispedømmer ( pluss ett tilsynsområde for Preses) og vel 100 prostier. Et prosti er
således en enhet innen et bispedømme og ledes av en prost. Alle
menighetsprester(sokneprest, kapellan, prostiprest) er tilsatt med prostiet som
tjenestedistrikt. Det innebærer at prostiet er den ytre ramme som avgrenser hvor den
enkelte prest kan pålegges å gjøre tjeneste. (jfr. tjenesteordning for menighetsprest
§9)
Prosten leder prestetjenesten i prostiet, og ivaretar i og med dette arbeidsgivers
styringsrett overfor prestene (§ 1 og 4 i tjensteordning for prost).
Samtidig har prosten et ansvar for den nødvendige samordning mellom
prestetjenesten og de kirkelige rådenes (menighetsråd og fellesråd) virksomhet (§6 i
tjenesteordning for prost). Dette gjør at prosten får en særlig sentral rolle som den
som binder de ulike strukturer i Dnk sammen. I Borg bispedømme har dette fått som
konsekvens at biskopen har oppnevnt prosten til å sitte i de aktuelle fellesråd. Dette
nevnes i denne sammenheng særlig fordi antall fellesråd ut fra dette vil ha betydning
for hvilken prostiinndeling vi finner mest hensiktsmessig.

3. Vurdering og forslag til ny prostiinndeling
Hva som er den mest tjenlige prostiinndeling, har hele tiden vært oppe til vurdering
av de kirkelige myndigheter. I Borg bispedømmes 50 årige historie har det således
vært flere endringer når det gjelder inndeling i prostier. Den nåværende inndeling er
slik:
1. Domprostiet: Fredrikstad og Hvaler
2. Sarpsborg prosti: Sarpsborg og Halden
3. Østre Borgesyssel prosti: Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rakkestad, Aremark,
Marker og Rømskog
4. Vestre Borgesyssel prosti: Moss, Rygge, Råde, Våler, Skiptvet, Hobøl og
Spydeberg
5. Søndre Follo prosti: Ås, Vestby, Nesodden og Frogn
6. Nordre Follo prosti: Ski, Oppegård, Enebakk
7. Nedre Romerike prosti: Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Nittedal
8. Øvre Romerike prosti: Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal
9. Østre Romerike prosti: Nes, Aurskog-Høland, Fet og Sørum

Den norske kirke har hele tiden lagt til grunn at kommunal inndeling er førende også
for den kirkelige inndeling. Med dagens kirkelov, hvor det i hver kommune er lovfestet
et kirkelig Fellesråd som har til oppgave å forvalte de midler som stilles til rådighet fra
den respektive kommune, er dette selvsagt. Men det er vår vurdering at også for
framtiden – uansett valg av fremtidig kirkeordning – vil det være hensiktsmessig at
den vedtatte inndeling i kommuner, legger sterke føringer også for den kirkelige
inndeling. Det gjelder både lokal inndeling i Fellesråd, og inndeling av Borg
bispedømme i prostier.
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I tillegg til denne helt konkrete foranledning, er det viktig at Dnk hele tiden vurderer
hva som vil være den mest tjenlige prostiinndeling – kommunesammenslutning eller
ikke. I en slik vurdering vil følgende forhold være av betydning:
- Hvilken inndeling gir Dnk den mest hensiktsmessige organisering?
- Hvor store bør bispedømmets prostier være for at de både kan være robuste
enheter for framtiden og samtidig være tjenlige for å ivareta nærhet og en god
ledelse av prestetjenesten?
- Hva vil, samlet sett for Dnk, være den beste inndeling for å kunne ivareta en
god ressursforvaltning av de midler som er bevilget til Kirken?
Både Borg biskop og Borg BDR har vært opptatt av disse spørsmålene i lengre
tid, og etter grundig overveielse legges følgende forslag til ny prostiinndeling i
Borg bispedømme fram:
1. Domprostiet: Fredrikstad og Hvaler kommuner
2. Søndre Borgesyssel (nå Sarpsborg) prosti: Sarpsborg og Halden
3. Østre Borgesyssel prosti: Den nye storkommunen (Indre Østfold) bestående
av de gamle kommuner: Askim/Eidsberg/Hobøl/Spydeberg/Trøgstad.
Dessuten Skiptvet, Rakkestad, Aremark, Marker samt ny kommune AurskogHøland + Rømskog
4. Vestre Borgesyssel prosti: Den nye kommunen Rygge/Moss, Råde, Våler,
Vestby og Frogn
5. Follo prosti: Den nye kommunen Oppegård/Ski, Nesodden, Enebakk og Ås
6. Nedre Romerike prosti: Den nye storkommunen Skedsmo/Fet/Sørum,
Lørenskog, Rælingen og Nittedal
7. Øvre Romerike prosti: Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Hurdal, Gjerdrum,
Nannestad
Med et slikt forslag til ny prostiinndeling i Borg bispedømme, vil antall prostier bli
redusert fra nåværende 9 prostier og til 7 i den inndeling som nå er foreslått

4. Kort gjennomgang av de nye prostier
I dette punktet gjennomgår vi relativt kortfattet de nye prostier med bakgrunn i
følgende nøkkeltall:
- Antall medlemmer
- Antall kommuner/FR og antall menighetsråd
- Antall prester
- Antall øvrige vigslede medarbeidere
Samtidig kommenterer vi også:
- Plassering av prostesete
- Prostiets navn
I gjennomgang og presentasjon av de foreslåtte prostier, er følgende lagt til
grunn:
Tall for innbyggere og medlemmer er tall registrert pr.31/12-2016.
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Tall for kommuner/FR er basert på de premisser som ligger i punkt 1 av denne
utredningen mht. forventede kommunesammenslutninger.
Tall for vigslede medarbeidere, er tall pr.1.oktober 2017
a. Domprostiet
Innbyggere: 84 638
Medlemmer: 59 205 (12,0% av Borg BD)
Kommuner/FR: 2
Sogn: 11
Menighetsråd: 11
Kirker: 13
Proster: 1
Prester tilsatt av BDR: 16
Spesialprester: 0
Prester tilsatt av FR: 0
Diakoner: 3
Kateketer: 2
Kantorer: 3
Det foreslås ingen endringer når det gjelder inndeling av Domprostiet.
En mulig endring av Domprostiet, ved at Råde blir lagt til dette, har vært vurdert. Det
er flere grunner som kan tale for et slikt valg. Den ene handler om geografi. Råde
ligger geografisk plassert midt mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Moss og de ulike
deler av kommunen har derfor tilknytning til hver sin by (og hvert sitt prosti). Når
Vestre Borgesyssel prosti nå blir vesentlig endret gjennom at kommunene Vestby og
Frogn foreslås lagt til dette prostiet og prostiet på denne måten trekkes mer mot
søndre deler av Akershus, kan dette isolert sett være et forhold som taler for at det vil
være naturlig at Råde blir en del av Domprostiet.
Når vi allikevel stanser for et forslag hvor Domprostiet forblir uendret og Råde fortsatt
blir en del av Vestre Borgesyssel prosti, er det to hovedgrunner til det. Den viktigste
handler om størrelse på prostiene. Hvis Råde går til Domprostiet, vil Domprostiet ha
19 presteårsverk, mens Vestre Borgesyssel bare vil ha 13,5 presteårsverk og være
klart mindre enn de øvrige prostier i bispedømmet. Det har også vært en føring at
domprostiene – mye begrunnet i at Domprosten også har tjeneste som biskopens
faste vikar – ikke bør være for store.
Det andre argument som taler for at Råde blir tilhørende Vestre Borgeyssel, er at
dette er slik i dag. Når det ikke foreligger sterke grunner for å gjøre en endring her, vil
det mest naturlige være at Råde forblir i Vestre Borgesyssel prosti.
Med denne inndelingen vil det fortsatt være 17 presteårsverk knyttet til Dompositiet.
Det innebærer at prostiet har en ganske gjennomsnittlig størrelse for Borg
bispedømme. Prostiet vil fortsatt bare ha 2 Fellesråd. Det gjør at det vil være mulig
for biskopen å oppnevne Domprosten til å sitte i begge rådene.
Prostesetet er Fredrikstad
b. Søndre Borgesyssel prosti
Innbyggere: 85 917
Medlemmer: 60 340 (12,2% av
Borg BD)
Kommuner/FR: 2 Sogn: 16
Menighetsråd: 15
Kirker: 19
Proster: 1
Prester tilsatt av BDR: 17
Spesialprester: 2
Prester tilsatt av FR: 0
Diakoner: 4
Kateketer: 4
Kantorer: 1
Prostiet består i dag av kommunene Sarpsborg og Halden. At prostiet består av to
kommuner, innebærer også at det er to Fellesråd i prostiet. Prosten sitter i dag i
begge disse rådene. Sarpsborg prosti har i dag 20 presteårsverk, og ligger altså
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allerede på det som er gjennomsnitt for ny prostiinndeling. Ut fra dette er det ikke
foreslått endringer i inndelingen for Sarpsborg prosti.
Den endring som foreslås for Sarpsborg prosti, er at det endrer navn til Søndre
Borgesyssel. (Her har også Nedre Borgesyssel vært vurdert som navn) En slik
endring begrunnes både i at det ikke er naturlig at et prosti som omfatter to store
bykommuner, bærer navnet til den ene. I tillegg vil den foreslåtte navneendring føre
til en harmonisering av navn på prostiene i denne regionen.
Prostesetet er Sarpsborg

c. Østre Borgesyssel prosti
Innbyggere: 77 613
Medlemmer: 58 564 (11,9% av Borg
BD)
Kommuner/FR: 6 Sogn: 25
Menighetsråd: 17 Kirker: 28
Proster: 1
Prester tilsatt av BDR: 17
Spesialprester: 1
Prester tilsatt av FR: 2
Diakoner: 3
Kateketer: 2
Kantorer: 0
De største endringer kommer for Østre Borgesyssel prosti. Den utløsende årsak til
dette er vedtaket om ny storkommune (Indre Østfold) bestående av Askim, Eidsberg,
Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Her tilhørte kommunene Askim, Eidsberg og
Trøgstad tidligere Østre Borgesyssel, mens Spydeberg og Hobøl var del av Vestre
Borgesyssel prosti. Ved etablering av ny Indre Østfold kommune er det vår vurdering,
både ut fra geografisk plassering og kirkelig særpreg, at den nye kommunen bør
høre til Østre Borgesyssel prosti. I det fremlagte forslag velger vi også – ut fra
samme vurdering som for den nye storkommunen – å legge Skiptvet til Østre
Borgesyssel prosti
Det er også klart at Rømskog slår seg sammen med Aurskog-Høland kommune. Vi
har valgt å foreslå at den nye kommunen blir en del av Østre Borgesyssel prosti. Det
er begrunnet både i kirkelig særpreg og i at den foreslåtte endring av prostiinndeling
for Romerike gjør det naturlig (ut fra størrelse på prostiene) at denne kommunen går
til Østre Borgesyssel.
Etter den foreslåtte endringen vil det være 19 presteårsverk i Østre Borgesyssel
prosti, og prostiet vil dermed når det gjelder dette ligge på gjennomsnittlig størrelse
for Borg bispedømme. Om vi ser på øvrige parametere som kan ha betydning for
prostiinndeling, ser vi at Østre Borgesyssel prosti ligger under gjennomsnitt for Borg
bispedømme når det gjelder antall medlemmer. Samtidig ligger antall Fellesråd (6),
menighetsråd (17) og kirker (28) klart over det som vi være gjennomsnitt for Borg
bispedømme etter foreslått endring av prostiinndeling. Reiseavstandene vil også
være noe større i dette prostiet. Vår vurdering er allikevel at den foreslåtte inndeling
er håndterbar og samlet sett den som best ivaretar helheten i Borg bispedømme.
Prostesetet er Eidsberg.

d. Vestre Borgesyssel prosti
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Innbyggere: 93 818
Medlemmer: 65 108 (13,2% av Borg BD)
Kommuner/FR: 5
Sogn: 12
Menighetsråd: 8
Kirker: 16
Proster: 1
Prester tilsatt av BDR: 17 (1 permisjon)
Spesialprester: 0
Prester tilsatt av FR: 1
Diakoner: 3
Kateketer: 1
Kantorer: 0
Også for Vestre Borgesyssel prosti blir det betydelige endringer. Prostiet, slik det er
foreslått i denne saksutredningen, har mistet kommunene Skiptvet, Hobøl og
Spydeberg. Samtidig har det fått kommunene Frogn og Vestby. Det innebærer at det
nye prostiet vil bestå av ny storkommune Rygge/Moss, Råde, Våler, Vestby og
Frogn.
Den nye prostiinndelingen innebærer at Vestre Borgesyssel prosti får en endring
både i geografisk plassering og kirkelig særpreg. De tidligere «Indre Østfold
kommunene» – Skiptvet, Hobøl, Spydeberg – blir lagt til Østre Borgesyssel. Samtidig
blir de mer urbant pregede kommuner i søndre del av Akershus – Vestby og Frogn –
lagt til prostiet. Som det fremgår av forslaget til ny prostiinndeling, har vi ikke latt
tidligere skille mellom fylker (Akershus og Østfold) være styrende for forslag til ny
prostiinndeling. Det er begrunnet både i at ny region Viken nå er vedtatt, og i at det
ikke på samme måte er nødvendig å forholde seg til fylkesinndeling (uansett hvordan
denne vil bli vedtatt) som til kommunestruktur.
Etter den foreslåtte endring vil det være 15,5 presteårsverk i Vestre Borgesyssel.
Vestre Borgesyssel vil være bispedømmets minste prosti, men med denne
innedelingen vil det ha økt noe. Antall fellesråd (5) ligger imidlertid over
gjennomsnittet for bispedømmet.
Prostesetet blir værende i Moss.
e. Follo prosti
Innbyggere: 106 770
Medlemmer: 70 827 (14,3% av Borg BD)
Kommuner/FR: 4
Sogn: 15
Menighetsråd: 15
Kirker: 17
proster: 1
Prester tilsatt BDR: 16
Spesialprester: 1
Prester tilsatt av FR: 1
Diakoner: 5
Kateketer: 5
Kantorer: 3
Follo er et av de områder i Borg bispedømme med sterkest befolkningsvekst. Det er
ikke mer enn 7 år siden det tidligere Follo prosti ble delt i 2 ut fra en vurdering den
gang om at prostiet var i største laget. Denne gang foreslår vi altså et nytt, samlet
Follo prosti, men med en en litt annen sammensetning enn det prostiet som ble delt i
2010. Det foreslåtte prostiet er også litt mindre enn det gamle Follo prosti og består
av kommunene Ås, Enebakk, Nesodden og den nye storkommunen Ski/Oppegård.
Follo er en vel etablert enhet. Det kan selvsagt argumenteres for at Frogn burde ha
gått til Follo ut fra geografisk tilhørighet, men dette argumentet er i vår vurdering
tillagt mindre vekt enn argumentet om at vi bør tilstrebe relativt lik størrelse på
prostiene. Med Frogn til Follo, vil ganske enkelt Vestre Borgesyssel prosti bli for lite.
I det nye Follo prosti er det 18 presteårsverk. Med dette har prostiet en tilnærmet
gjennomsnittlig størrelse når det gjelder prostiene i Borg. Antall fellesråd (4) ligger
også på det som er gjennomsnitt for bispedømmet.
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Hvor prostesetet skal være i det nye prostiet, er ikke opplagt. Det er gode argumenter
både for å velge Ås og Ski. Det nåværende Nordre Follo har Ski som prostesete. Ski
vil også være sentrum for den nye storkommunen Ski/Oppegård som vil utgjøre et
klart tyngdepunkt i prostiet. Ås har vært prostesete for det nåværende Søndre Follo
prosti, og var det også for det gamle Follo prosti. Ås som prostesete er innarbeidet og
kontorforholdene der er svært gode. Vi velger allikevel her å legge avgjørende vekt
på at det er Ski som vil være sentrum for den nye storkommunen Ski/Oppgegård, og
det naturlige tyngdepunkt i prostiet. Ut fra dette foreslår vi derfor at Ski blir prostesete
i det nye Follo prosti.

f. Nedre Romerike prosti
Innbyggere: 160 845
Medlemmer: 105 145 (21,3% av
Borg BD)
Kommuner/FR: 4
Sogn: 14 Menighetsråd: 13
Kirker: 16
Proster: 1
Prester tilsatt av BDR: 26 (2 i permisjon) Spesialprester: 0
Prester tilsatt av FR: 1
Diakoner: 6
Kateketer: 6
Kantorer: 1
Vedtatt kommunesammenslutning gjør at det må bli endringer i prostiinndelingen for
Romerike. Når Skedsmo, Fet og Sørum blir en kommune, fører det med
nødvendighet til endringer i grensene mellom Nedre og Østre Romerike. Den store,
overgripende diskusjonen når det gjelder Romerike, er om vi skal ha 2 eller 3
prostier.
Det kan bemerkes her at inndelingen i 3 romeriksprostier er av relativt ny dato. Østre
Romerike prosti ble etablert i 1998 ved at deler av Nedre Romerike og Øvre
Romerike prosti ble skilt ut og gjort til et Østre Romerike prosti.
Det sentrale anliggendet om hele tiden å vurdere hva som er den beste
ressursforvaltning, har vært førende for at vi legger opp til en inndeling hvor vi går
tilbake til 2 prostier på Romerike. (Det nåværende forslag til inndeling er langt på vei
det samme som tidligere inndeling i Nedre og Øvre Romerike) Det er også denne
overordnede føringen som har bidratt til at vi har lagt ny kommune Aurskog-Høland
og Rømskog til Østre Borgesyssel for at ikke Nedre Romerike prosti skal bli alt for
stort. Store deler av Romerike er klare vekstområder i bispedømmet.
Nedre Romerike prosti vil med den nye, foreslåtte inndeling bestå av den nye
storkommunen Skedsmo/Fet/Sørum, Lørenskog, Rælingen og Nittedal. Til sammen
vil dette utgjøre 25 presteårsverk. Nedre Romerike vil med dette fortsatt være det
største prostiet i Borg. Antall fellesråd (4) er imidlertid ikke over det som er
gjennomsnitt for bispedømmet. Videre er avstandene i prostiet relativt korte og det er
for øvrig et vel etablert lokalt samarbeid.
I vår vurdering velger vi også å tillegge stor vekt at alle de nåværende proster i våre 3
romeriksprostier går inn for den foreslåtte inndelingen og vurderer at dette vil være
gode og tjenlige enheter.
Prostesete blir værende i Skedsmo.
g. Øvre Romerike prosti
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Innbyggere: 102 871
Medlemmer: 74 819 (15,1% av Borg BD)
Kommuner/FR: 6
Sogn: 20
Menighetsråd: 20
Kirker: 23
Proster: 1
Prester tilsatt av BDR: 19
Spesialprester: 3
Prester tilsatt av FR: 1
Diakoner: 5
Kateketer: 3
Kantorer: 2
Også i dette området har det vært ført samtaler om mulige endringer av
kommunestrukturen, men det er så langt ikke vedtatt noen konkrete
kommunesammenslutninger. I likhet med Follo og Nedre Romerike er også dette en
del av bispedømmet med sterk befolkningsvekst. I dag utgjør kommunene
Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdum, Hurdal og Nannestad Øvre Romerike prosti. Ved det
nye forslaget blir også Nes lagt til dette prostiet. En slik endring er etter vår
oppfatning i tråd med det som oppfattes som naturlig lokalt. Dette var også tidligere
de kommuner som utgjorde Øvre Romerike prosti.
Et av særpregene ved Øvre Romerike prosti er at prostiet har flere spesialprester,
knyttet til Ullersmo fengsel og Gardermoen Lufthavn. Fengselsprestene gjør
utelukkende tjeneste i fengselet, mens Lufthavnpresten også har en viss andel
menighetstjeneste i sin portefølje. Til sammen vil det være 22,5 presteårsverk i det
nye prostiet. Prostiet vil da på dette området ligge litt over gjennomsnittlig størrelse
for prostier i Borg, men ikke mye. Med ny foreslått prostiinndeling vil Øvre Romerike
prosti også bli av bispedømmets største prostier når det gjelder antall fellesråd (6),
menighetsråd (20) og kirker (23). Vår vurdering er allikevel at Øvre Romerike, slik
prostiet nå er foreslått, vil være en tjenlig enhet.
Det er naturlig at prostesetet for det nye prostiet vil være det samme som for Øvre
Romerike prosti i dag, nemlig Jessheim.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser
En reduksjon i antall prostier i Borg bispedømme fra 9 til 7 – slik dette forslaget
legger opp til – vil føre til at det også vil bli en tilsvarende reduksjon i antall
prostestillinger. I dette ligger det en innsparing i størrelsesorden 2,2 millioner. Hvis vi
legger til grunn at prostene bruker 50% av sin tid på ordinær prestetjeneste, vil det
innebære at vi samtidig har redusert prestetjenesten i bispedømmet med 1 årsverk.
Den reelle innsparing vil derfor være mindre, anslagsvis 1,3-1,4 millioner avhengig av
stillingskategori.
At 2 prostestillinger forsvinner, gjør også at bispedømmets utgifter til adminstrativ
hjelp for proster blir redusert. Hvis vi legger til grunn at gjennomsnittlig utgifter pr.
prosti til dette beløper seg til kr.150 000 pr.år, innebærer dette en årlig
utgiftsreduksjon for Borg bispedømme på kr.300 000. Ut fra dette vil det derfor være
rimelig å legge til grunn at Borg bispedømme – gjennom å redusere antall prostier fra
9 til 7 – vil ha en netto innsparing på minst 1,5 millioner.
Ut fra de mange administrative oppgaver som nå er lagt på prostene, vil det imidlertid
være naturlig å tenke at noe av denne innsparingen kan brukes på å øke tilskudd til
adminstrativ hjelp for prost. Både Borg biskop og Stiftsdirektør har lenge sett at det er
sterke grunner for en slik økning. Økt administrativ hjelp vil styrke prostens tid til
strategisk og pastoral tjeneste, samt gi bedre rom for prostens prestetjeneste. Det er
derfor vår vurdering at selv om de fleste prostiene – som en følge av denne
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omorganiseringen – blir noe større, så vil forslaget samlet sett kunne bidra til en
styrking av prostetjenesten.

6. Prosess videre
I brev fra Det kongelige Kulturdepartement datert 27.06.17 –
«Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling – myndighet til
bispedømmerådene til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor
bispedømmet» - slår departementet fast at bispedømmerådene nå har myndighet til
å avgjøre følgende:
a. Opprettelse eller nedleggelse av prosti
b. Overføring av sokn fra et prosti til et annet
..
g

Fastsetting av navn på kirke, sokn og prosti

Endring av prostiinndeling berører prestenes tjenestedistrikt, og det er således viktig
at hensynet til medbestemmelse blir ivaretatt. I forkant av vedtak i Borg BDR er det
derfor gjennomført informasjon og drøfting av denne saken både i Kontaktmøtet
(16/6-17 og 25/10-17) RAMU (16/6-17 og 25/10-17). Saken har også – særlig fordi
foreslåtte endringer indirekte også vil berøre de fellesrådsansatte - vært informert
om og drøftet på møter i Borg arbeidsgiverforum (17/8-17 og 25/10-17). Endelig har
dette også vært sak på prostemøtet i Borg bisedømme. Der har saken først vært
informert om muntlig og deretter behandlet som egen sak på prostemøtet 2/11-17.
Når Borg BDR har gjort vedtak i saken (14/12-17), skal forslag til endringer sendes ut
på høring. Høringen går til følgende instanser:
- Alle menighetsråd
- Kirkelig Fellesråd
- Kommunestyrer
- Regionråd
- Proster
- Prester
- Vigslede medarbeidere i bispedømmet
- Fagorganisasjoner
- Verneombud
Ettersom Kirkerådet nå står for den overordnede økonomistyringen i rettssubjektet
Den norske kirke, forutsetter departementet at bispedømmerådet forelegger saker
om oppretting av nytt prosti for Kirkerådet. Primært vil dette gjelde en situasjon hvor
det er snakk om å opprette et nytt prosti – og således øke de samlede utgiftene. Det
er allikevel Stiftsdirektørens holdning at det vil være klokt av bispedømmet å legge
også denne foreslåtte endring fram for Kirkerådet til uttalelse.
7. Høringsspørsmål
Etter at Borg BDR har fattet sitt vedtak, skal forslaget ut på høring. De spørsmål som
da er aktuelle for høringen, er følgende.
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1. Borg BDR har foreslått en endring av prostiinndelingen for Borg bispedømme
hvor man går fra 9 til 7 prostier. I forslaget ligger også lokalisering av
prostesetet. Slutter høringsinstansen seg til dette forslaget?
Kort begrunnelse:
2. Bør andre inndelinger/grensejusteringer/lokaliseringer vurderes?
Kort begrunnelse:
3. Det er foreslått at Sarpsborg prosti endrer navn til Søndre Borgesyssel prosti.
Slutter høringsinstansen seg til dette forslaget?
Kort begrunnelse:
4. Øvrige kommentarer

