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Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
 

 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

Årsrapport Borg bispedømme 2017, samt tilsettingssaker. 

 

 

Møtebehandling 

Det legges opp til en oppsummering av Kirkemøtet 2017 under orienteringssaker, sak 16/17. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører: 
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Tilsettingssaker 3/17 – 7/17 og Årsrapport Borg bispedømmeråd 2017 sak 11/17 (grunnet utsatt offentlighet 

av statistisk materiale fra SSB frem til 15.03.17). 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

 

2/17 Godkjenning av møteprotokoll fra BDR møte 05.12.2016 
 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll for møtet i Borg bispedømmeråd 05.12.2016 ble godkjent som fremlagt. 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Protokoll for møtet i Borg bispedømmeråd 05.12.2016 ble godkjent som fremlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsettingssaker 

 

 

3/17 Tilsetting sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt 
sokn 

 

 

Innstillingsrådets innstilling 
 

1. Inger Jeanette Enger 
2. Jon Petter Heesch 
3. Lilly Renèe Lauten 

 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

1. Inger Jeanette Enger, enstemmig 
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2. Jon Petter Heesch, enstemmig 
3. Lilly Renèe Lauten, enstemmig 

 

 

 
Vedtak  

Som sokneprest i ØvreRomerike prosti med tjenestested Råholt sokn tilsettes: 

 

1. Inger Jeanette Enger 
2. Jon Petter Heesch 
3. Lilly Renèe Lauten 

 

 

 

 

 

 

4/17 Tilsetting kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Eisberg 
fellesrådsområde 

 

 

Innstillingsrådets innstilling 
 

1. Magnus Grøvle Vesteraas 
2. Gunhild Vesteraas Grøvle 
3. Marita Solberg Bjerke 

 

Magnus Grøvle Vesteraas og Gunhild Vesteraas Grøvle kan tilsettes under forutsetning av fulført praktikum 

og biskopens godkjennelse for ordinasjon. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
1. Magnus Grøvle Vesteraas, enstemmig 
2. Gunhild Vesteraas Grøvle, enstemmig 
3. Marita Solberg Bjerke, enstemmig 

 

 
Vedtak  

Som kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Eidsberg fellesormåde tilsettes:  

 
1. Magnus Grøvle Vesteraas 
2. Gunhild Vesteraas Grøvle 
3. Marita Solberg Bjerke 

 

Magnus Grøvle Vesteraas og Gunhild Vesteraas Grøvle kan tilsettes under forutsetning av fulført praktikum 

og biskopens godkjennelse for ordinasjon. 
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5/17 Tilsetting kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested 
Rakkestad sokn 

 

 

Innstillingsrådets innstilling 
 

1. Gunhild Vesteraas Grøvle 
2. Magnus Grøvle Vesteraas 
3. Arnstein Bleiktvedt 

 

Gunhild Vesteraas Grøvle, Magnus Grøvle Vesteraas og Arnstein Bleiktvedt kan tilsettes under forutsetning 

av fulført praktikum og biskopens godkjennelse for ordinasjon. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
1. Gunhild Vesteraas Grøvle, enstemmig 
2. Magnus Grøvle Vesteraas, enstemmig 

3. Arnstein Bleiktvedt, enstemmig 

 

 

Vedtak  

Som kapellan i Østre Borgesysel prosti med tjenestested Rakkestad sokn tilsettes; 
1. Gunhild Vesteraas Grøvle 
2. Magnus Grøvle Vesteraas 

3. Arnstein Bleiktvedt 

 
 

Gunhild Vesteraas Grøvle, Magnus Grøvle Vesteraas og Arnstein Bleiktvedt kan tilsettes under forutsetning 

av fulført praktikum og biskopens godkjennelse for ordinasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/17 Tilsetting kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Drøbak og 
Frogn sokn 

 

 

 

Innstillingsrådets innstilling 
 

1. Jens Bjelland Grønvold 
2. Andreas Skolt Iversen 
3. Kristine Skree Kristiansen 

 

 

 
Møtebehandling 
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Votering 
1. Jens Bjelland Grønvold, enstemmig 
2. Andreas Skolt Iversen, enstemmig 
3. Kristine Skree Kristiansen, enstemmig 

 

 

 

Vedtak  

Som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Drøbak og Frogn sokn tilsettes: 

 
1. Jens Bjelland Grønvold 
2. Andreas Skolt Iversen 
3. Kristine Skree Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/17 Tilsetting kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn 
 

 

Innstillingsrådets innstilling 
 

1. Silje Mathea Kleftås Nygård 
2. Kristin Bugge Andersen 
3. Gunhild Vesteraas Grøvle 

 

Kristin Bugge Andersen og Gunhild Vesteraas Grøvle kan tilsettes under forutsetning av fullført praktikum 

og biskopens godkjennelse av ordinasjon. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

1. Silje Mathea Kleftås Nygård, enstemmig 
2. Kristin Bugge Andersen, enstemmig 
3. Gunhild Vesteraas Grøvle, enstemmig 

 

 

Vedtak  

Som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsettes: 

 
1. Silje Mathea Kleftås Nygård 
2. Kristin Bugge Andersen 
3. Gunhild Vesteraas Grøvle 
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Saker til behandling 

 

 

8/17 Oppnevning av representant til representantskapet i Kirkens SOS i Borg 
 

Forslag til vedtak 
 

Som representant til representantskapet i Kirkens SOS i Borg for perioden 2016-2018 oppnevnes Solveig 

Mysen. I tillegg er Anne Brun Andersen, Arne Leon Risholm og Tor Ivar Torgauten (vara) oppnevnt. 

  

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Som representant til representantskapet i Kirkens SOS i Borg for perioden 2016-2018 oppnevnes Solveig 

Mysen. I tillegg er Anne Brun Andersen, Arne Leon Risholm og Tor Ivar Torgauten (vara) oppnevnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/17 Møtedatoer for Borg bispedømmeråd siste halvdel 2017 og første halvdel 
2018 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar møtedatoer for høst 2017 og vår 2018, med eventuelle endringer som 

fremkommer i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar følgende møtedatoer for siste halvdel av 2017 og  første halvdel av 2018: 

 

Høst 2017 

 

Mandag 4.september: Møte med proster, avsluttes med felles middag 

Tirsdag 5.september: Ordinært møte kl. 09.30, Ungdområdet inviteres 

Mandag 23.oktober kl. 09.30 

Torsdag 14.desember kl. 09.30, felles julelunsj med staben ved bispedømmekontoret 
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Vår 2018 

 

Onsdag 31.januar kl. 09.30 

Tirsdag 13.mars kl. 09.30 

10. – 11. april: Holdes i Trondheim i forbindelse med Kirkemøtet 

Onsdag 6.juni kl. 13.30, avsluttes med felles måltid 

 

 

 

 

 

 

 

10/17 Utkast til høringssvar - ordning for utpeking av biskoper 
 

Forslag til vedtak 

 

Borg bispedømmeråd vedtar utkast til høringssvar med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar høringssvar til høring om Ordning for utpeking av biskoper, med de endringer 

som fremkom i møtet. 

 

Høringssvar fra Borg bispedømmeråd: Ordning for utpeking av biskoper 

Det vises til høringsnotat fra Kirkerådet, datert 16.desember 2016.  

Borg bispedømmeråd vedtok i sitt møte 27.februar 2017 (sak 10/17) følgende høringssvar: 

Borg bispedømmeråd understreker at det ved utpeking av biskoper er viktig å ivareta biskopenes 

selvstendige rolle etter bortfallet av Kongens kirkestyre, og at ordningen må inkludere en 

avstemningsprosess. 

 

Til punkt 2.2: Ordning med en ren valgordning for biskoper  

Høringsnotatet skisserer en valgordning for utpeking av biskop i tråd med Kirkemøtekomiteens anbefaling 

fra Kirkemøtet i 2007 (sak KM 09/07). Borg bispedømmeråd vil påpeke at det er en svakhet i høringen at 

synodalvalg-modellen, som er vanlig i en rekke lutherske kirker, ikke er nærmere utredet. 

Fordelene ved en ren valgordning er at den bringer bispevalget nærmere dem det primært angår, det vil si 

medlemmene, menighetene og de vigslede medarbeidere i bispedømmet. Videre vil en valgordning trolig 

skape større engasjement og debatt rundt bispevalget både lokalt, regionalt og nasjonalt. En annen fordel 

med en slik ordning er at saken blir endelig avgjort ved minst 50% oppslutning om bispekandidaten som blir 

valgt, noe som vil gi stor legitimitet til vedkommendes bispetjeneste. En valgordning vil også i større grad 

sikre biskopenes relative selvstendighet i kirkeordningen. 

Ulempene ved en ren valgordning er imidlertid betydelige, ikke minst når det gjelder helhetskirkelige 

hensyn. Det vil være vanskelig å forutsi hvordan hensyn til kompetanse, bispekollegiets samlede 

sammensetning, kjønn, teologisk profil og kirkepolitisk ståsted vil bli vektlagt av de stemmeberettigede i 

nominasjons- og valgprosessen. Det kan også være en utfordring at man i Den norske kirke ikke har 
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tradisjoner for valgkamp knyttet til utpeking av biskoper og at det i dagens mediesamfunn kan bli betydelige 

skjevheter og kreve betydelige ressurser – både økonomiske og tidsmessige – for å gjennomføre en 

valgkamp. 

Borg bispedømmeråd går imot at biskoper utpekes gjennom en ren valgordning. 

 

Til punkt 2.3a: Ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan  

Høringsnotatet skisserer en ordning i tråd med anbefalingen i utredningen til Kirke/stat-utvalget (Samme 

kirke – ny ordning), der man foreslår å opprette et særskilt tilsettingsorgan som tilsetter biskoper etter en 

rådgivende avstemning. Det foreslås at tilsettingsorganet består dels av representanter oppnevnt av 

Kirkemøtet og dels av representanter oppnevnt av bispedømmerådet i det aktuelle bispedømmet. 

Fordelene ved tilsetting i et særskilt organ vil være at man, i likhet med en valgordning, vil kunne ivareta 

biskopenes selvstendige rolle i kirkeordningen. Videre vil en slik ordning bidra til en utjevning av 

maktkonsentrasjonen på nasjonalt nivå ved at tilsettingsmyndigheten ikke ligger til Kirkerådet. I motsetning 

til en ren valgordning vil man ved tilsetting i et særskilt organ kunne ta helhetskirkelige hensyn og 

balansere bispekollegiets sammensetning i relasjon til teologisk profil, utdanningsbakgrunn, ulik 

kompetanse, kjønn, alder, mv. Det er også en fordel at man vil kunne tillegge teologisk kompetanse større 

betydning.  

En annen fordel ved at biskopene utpekes i et annet organ enn Kirkerådet vil være at man gir det aktuelle 

bispedømmet større medvirkning i den endelig beslutning, ved at medlemmer fra det aktuelle bispedømmet 

tiltrer organet (jfr. forslag til regler, side 38, § 1 c). Med dette blir det også tydelig at utpeking av biskoper 

forankres i to demokratisk valgte organer (bispedømmerådet og Kirkemøtet), og ikke i Kirkerådet. 

Ulempene ved tilsetting i et særskilt organ vil være at det bidrar til en mer kompleks struktur i 

kirkeordningen, som blant annet innebærer at det etableres et nytt byråkrati rundt dette organet. Det er 

også en svakhet at et slikt organ vil ha manglende kontinuitet med tanke på helhetskirkelige hensyn, så 

lenge at visst antall av dets medlemmer oppnevnes fra bispedømmerådet i det bispedømmet der ny biskop 

skal utpekes. Et slikt organ er heller ikke vanlig i kirker det er naturlig å sammenligne Den norske kirke 

med. 

Et mindretall (3) i Borg bispedømmeråd går inn for at biskoper utpekes i et særskilt tilsettingsorgan. 

 

Til punkt 2.3b: Ordning med tilsetting i Kirkerådet – videreføring av gjeldende ordning 

Høringsnotatet skisserer gjeldende ordning for utpeking av biskoper som til nå har vært benyttet ved fem 

tilsettinger. Ordningen er en videreutvikling av reglene som gjaldt for utnevning av biskoper av Kongen i 

kirkelig statsråd. 

Fordelene ved at tilsettingen fortsatt skjer i Kirkerådet er at denne ordningen i størst grad vil 

sikre en helhetlig vurdering og legitimitet, da Kirkerådet er et bredt sammensatt organ med 

helhetlig ansvar. I utpeking av biskoper kan man i stor grad ta helhetskirkelige hensyn og innarbeide 

bispeutnevnelser i en helhetlig styringsstrategi for kirken. Det er også en fordel at det ikke opprettes nok et 

sentralkirkelig organ som bidrar til en mer uoversiktlig struktur i kirkeordningen. Ordningen innebærer også 

at biskopenes tilsetting er forankret i et organ for det kirkelige demokrati. 

Ulempene ved at tilsetting fortsatt skjer i Kirkerådet er at det kan bidra til en uheldig maktkonsentrasjon. 

Videre er det en ulempe at man risikerer at bispetjenestens ikke sikres tilstrekkelig uavhengighet i 

kirkeordningen, og at bispetilsettinger på en uheldig måte kan bli trukket inn i kirkepolitiske uenigheter i 

Kirkemøtet/Kirkerådet. 

Et flertall (6) i Borg bispedømmeråd går inn for at dagens ordning videreføres og at biskoper 

utpekes i Kirkerådet. 
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Borg ungdomsråd går inn for at dagens ordning videreføres og at biskoper utpekes i Kirkerådet.  

Ungdomsrådet mener det i størst grad vil sikre biskopenes legitimitet og vil også understreke at det 

tilstrebes åpenhet rundt tilsettingsprosessen for å motvirke uheldige maktkonsentrasjoner i prosessen 

 

Til punkt 3.1: Nominasjon av biskop 

Borg bispedømmeråd støtter at dagens ordning for nominasjon av biskoper videreføres. 

Det er etter vår oppfatning en styrke at nominasjonen er forankret i et demokratisk valgt organ på 

bispedømmenivå. Dette vil i nominasjonsprosessen sikre en nødvendig nærhet til det regional/lokal nivå. 

Kirkerådets innflytelse i prosessen vil være ivaretatt ved at Kirkerådet er tilsettingsorgan (jfr. drøftingen 

ovenfor).  

 

Til punkt 3.2: Avstemningsprosedyre i nominasjonsorganet 

Borg bispedømmeråd mener at prøvevotering før endelig avstemning i nominasjonsorganet bør 

regelfestet (jf. også del 6: Forslag til regler). 

En regelfesting av prøvevotering vil sikre at det ikke oppstår en utilsiktet situasjon der en eller flere 

åpenbare kandidater ikke nomineres, på bakgrunn av at bispedømmerådets medlemmer regner med at 

andre kommer til å stemme på en forhåndsfavoritt som har vært fremhevet under rådslagningen.  

 

Til punkt 3.3: Supplerende nominasjon eller rett til å avgi stemme på ikke-nominerte kandidater 

Borg bispedømmeråd støtter at ordningen med supplerende nominasjon videreføres. 

Dette vil sikre et demokratisk korrektiv i tilfeller der bispedømmerådet har utelatt klare kandidater eller ikke 

bidratt til tilstrekkelig teologisk/kirkepolitisk bredde i nominasjonen. Gjennom supplerende nominasjon bør 

det også være anledning til å nominere en tjenestegjørende biskop.  

Et flertall (7) i Borg bispedømmeråd støtter at ordningen med rett til å avgi stemme på ikke-

nominerte kandidater gjeninnføres. 

Dette vil sikre et sterkere demokratisk supplement i tillegg til den relativt omfattende prosessen med 

supplerende nominasjon. 

 

Til punkt 3.5: Biskopens rolle i nominasjonen 

Borg bispedømmeråd mener at biskopens rolle i utpeking av ny biskop videreføres som i dag.  

Det må utredes nærmere hvordan bispeembetet skal representeres i 

bispedømmerådet/nominasjonsorganet i tilfeller der biskopen allerede har fratrådt, og der domprosten er 

aktuell som bispekandidat. Oppnevningen av settebiskop kan i slike tilfeller for eksempel skje fra 

tilsettingsorganet eller Bispemøtet.  

 

Til punkt 3.6: Stemmeberettigede ved rådgivende avstemning eller valg 

Borg bispedømmeråd mener at det kirkelige ungdomsdemokrati må regelfestes som 

stemmeberettigede. 

Ungdommens Kirkemøte har i flere vedtak argumentert for en tydeligere regelfesting og forankring av det 

kirkelige ungdomsdemokrati i en ny kirkeordning (sak UKM 07/09, 06/10 og 07/12). Dette er også lagt til 

grunn i Veivalgsaken. Det er derfor naturlig at ungdomsrådene i bispedømmene blir regelfestet som 

elektorat ved en rådgivende avstemning ved utpeking av ny biskop. 

 

Borg bispedømmeråd mener at menighetsrådsstemmene bør vektes etter soknets medlemstall. 

Kirkerådet anbefalte Kirkemøtet i 2007 at «de enkelte menighetsrådsmedlemmer stemmer hver for seg», 

men at «medlemmer av samme menighetsråd teller til sammen som 1/1 stemme» (KM 09/07). Kirkerådet 

anbefalte i 2007 også at menighetsrådsstemmene skulle vektes etter soknets medlemstall etter en 

fordelingsnøkkel (høringsnotatet, side 20, fotnote 22). Borg bispedømmeråd mener at stemmevekting ut fra 

soknets medlemstall bør legges til grunn for opptelling av menighetsrådsstemmene. I et demokratisk 

perspektiv er det urimelig at et lite sokn har like stor innflytelse i den rådgivende avstemningen som et stort 

sokn.  
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Til punkt 3.10: Spørsmål om åremål  

Et flertall (7) i Borg bispedømmeråd støtter ikke innføring av åremål for biskoper/preses. 

I tillegg til den juridiske vurderingen i høringsnotatet som konkluderer med at det ikke er rettslig adgang til å 

tilsette biskoper på åremål, vil flertallet i Borg bispedømmeråd understreke at det ikke er noen tradisjon å 

operere med åremål for vigslede tjenester verken i Den norske kirke eller andre kirker det er naturlig å 

sammenligne oss med. I vår kirkeordning der bispedømmerådet og Kirkemøtet har en funksjonstid på fire 

år, vil biskopene/preses dessuten ha en viktig kontinuitetsbærende funksjon både i bispedømmerådene, 

Kirkemøtet og Kirkerådet. 

Videre er flertallet kritisk til hvordan en åremålsordning med eventuell mulighet for fornyelse på en utilbørlig 

måte vil rokke ved bispetjenestens uavhengighet, når dette med stor sannsynlighet vil medføre at 

tjenestegjørende biskoper utøver sin tjeneste i «valgmodus».  

Et mindretall (2) i Borg bispedømmeråd støtter innføring av åremål for biskoper/preses. 

Det er viktig at det innføres en ordning med åremål for å sikre en tilstrekkelig sirkulasjon i bispekollegiet. 

Åremål vil også kunne bidra til at flere yngre kandidater stiller seg til disposisjon for en krevende tjeneste i 

kirken. Det er imidlertid viktig at det ikke gis mulighet til fornyelse av åremålet, da man kan risikere at dette 

rokker ved tjenestens uavhengighet. Mindretallet foreslår ett åremål på 10-12 år, og at det utredes 

nærmere hvordan man kan sikre en retrettstilling der avtrådte biskoper/preses får brukt sin erfaring og 

kompetanse.   

  

Til punkt 4: Nominasjon og utpeking av preses 

Et flertall i Borg bispedømmeråd (6) går inn for at nominasjon av preses ikke begrenses til 

tjenestegjørende biskoper. 

Selv om det ofte vil være en av de tjenestegjørende biskoper som vil være aktuell for tjenesten som preses, 

er det viktig at man prinsipielt sett ikke begrenser muligheten til også å kunne nominere andre egnede 

kandidater.  

Et mindretall i Borg bispedømmeråd (3) støtter nåværende ordning med at nominasjon av preses 

må skje blant de tjenestegjørende biskoper.  

Det er viktig at preses har erfaring fra tjenesten som biskop. De tjenestegjørende biskoper har i tillegg 

allerede vært gjenstand for en omfattende utnevnings- og tilsettingsprosedyre som er bredt forankret. 

 

Et flertall (6) i Borg bispedømmeråd støtter at tittelen ledende biskop/preses videreføres 

Tittelen erkebiskop har siden reformasjonen ble innført ikke hatt noen tradisjon i Den norske kirke. Det vil i 

en folkekirke også kunne oppleves som problematisk at man innfører en tittel med tradisjonelt hierarkiske 

konnotasjoner. Nåværende titulering kommuniserer dessuten godt hva som er ledende biskops/preses` 

myndighet og ansvar.    

 

Et mindretall (3) i Borg bispedømmeråd mener at preses/ledende biskop bør tituleres erkebiskop. 

Det må også reises spørsmål ved om ikke tiden er kommet for at Den norske kirkes ledende biskop bærer 

tittelen erkebiskop, slik tilfellet er i våre lutherske nabokirker i Sverige og Finland. Preses kommuniserer 

dårlig økumenisk, og det er svært få kirker som bruker denne tittelen. Heller ikke ledende biskop er en 

tradisjonsrik kirkelig tittel. 

Det er en myte at erkebiskopene i lutherske, anglikanske og katolske kirker utøver jurisdiksjon over de 

andre biskopene og deres bispedømmer. Erkebiskopene har i disse kirkene ikke instruksjonsmyndighet 

over de andre biskopene, men er «primus inter pares» («første blant likemenn»), slik Den norske kirke 

tenker om sin preses. 

Tittelen erkebiskop vil være dekkende for hva som er nåværende preses’ faktiske gjøremål, og hva kirken 



 13  

ønsker skal være dette embetets autoritet og posisjon i kirke og offentlighet. Tittelen er økumenisk og 

internasjonalt forståelig, samtidig som den i vår kirke vil knytte an til en 400 år gammel tradisjon. 

Valg av tittelen erkebiskop vil signalisere at det å være en reformatorisk, evangelisk-luthersk kirke, ikke 

innebærer brudd i forhold til den ene, hellige, universelle kirke, men en tilslutning til det genuint apostoliske 

vitnesbyrd i den universelle kirke, slik dette er blitt overlevert fra kristningstiden og fram til i dag i Den 

norske kirke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/17 Årsrapport Borg bispedømmeråd 2017 
 

 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar årsrapport for Borg bispedømmeråds virksomhet i 2016 med de endringer 

som framkom i møtet.  

 

 

Møtebehandling 

Kort beskrivelse om organisasjonsutvikling for det nye rettsubjektet tilføyes. 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar årsrapport for Borg bispedømmeråds virksomhet i 2016 med de endringer 

som framkom i møtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12/17 Forslag årsplan 2017 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar framlagte årplan for 2017 med de endringer som framkom i møtet.  

 

 

Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar framlagte årplan for 2017 med de endringer som framkom i møtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13/17 Tildeling OVF-midler 2017 - innstilling 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2017, 

med de endringer som fremkommer i møtet. 

 

 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

8 stemmer for 

1 stemme mot 

 

 

Vedtak  

 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2017, 
med de endringer som fremkom i møtet. 
 

 

 

 
 

OVF - SØKNADER 2017 

 MUV/muv-Borg           

Nr Søker Prosjekt År Søknadssum 
Innstilt 
beløp Tildelt beløp 

1 
Rælingen/Øvre Rælingen 
MR MUV 3 av 3 25000 10000 10000 

  

SUM MUV/muv-BORG 25000 10000 10000 

  

GUDSTJENESTELIV           

Søker Prosjekt År Søknadssum 
Innstilt 
beløp Tildelt beløp 

3 Holter MR Kirken ut i livet 3 av 3 35000 15000 15000 

4 Ås, Kroer og Nordby MR Dåpsbrosjyre 1 av 1 22000 7000 0 
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5 Skårer MR 
Promotering av gudstjenestelivet i 
sosiale medier 1 av 1 46800 30000 30000 

6 Soli MR 
Ettermiddagsgudstj., utvikle 
konsept 1 av 1 36000 0 0 

7 Sarpsborg MR Musikk i høymessen 1 av 2 30000 0 0 

8 Nordby MR Salmer til hele folket 1 av 3 10000 5000 5000 

9 Ski MR pva en rekke MR HverDagsKapell på Slora 1 av 1 200000 0 0 

10 Ullensaker MR Ung messe 1 av 1 15000 0 0 

11 Tro og Lys Norge 
Sommersamling, deltakelse fra 
Follo 1 av 1 15000 12000 12000 

12 Folloprostiene 
Oscarsborg, fellesgudstjeneste 
2.pinsedag 2 av 3 50000 20000 20000 

13 Fjellhamar MR Bandgudstjenester 1 av 3 25000 0 7000 

14 Fjellhamar MR 
Involvering av unge i 
gudstjenesten 1 av 3 42000 0 0 

  

SUM GUDSTJENESTELIV 526800 89000 89000 

  

BARN OG UNGE           

Søker Prosjekt År Søknadssum 
Innstilt 
beløp Tildelt beløp 

15 Acta/Normisjon (region øst) 
Leirarbeid, rektruttering og 
utvikling av ledere 1 av 3 80000 0 0 

16 KFUK-KFUM Østfold krets MILK, oppstarts ungdomshelg 2 av 3 20000 10000 10000 

17 Lillestrøm MR Utvidet barnekorsatsning 1 av 2 38000 20000 20000 

18 Østre Fredrikstad MR 
Drop in dåp/utstyr til 
Fredagsklubben 1 av 1 39000 0 0 

19 Ski MR "Etter skoletid" 1 av 3 50000 0 0 

20 
Trosopplæringen Øvre 
Romerike, v/Gjerdrum MR Leir for ledere 1 av 3 20000 10000 10000 

  

SUM BARN OG UNGE 247000 40000 40000 

  

KIRKEMUSIKK OG 
KULTUR           

Søker Prosjekt År Søknadssum 
Innstilt 
beløp Tildelt beløp 

21 Kirketeatret i Fredrikstad 
NÅDE: Teaterforestillingen "Lille 
Lene" 1 av 1 15000 15000 15000 

22 Fredrikstad FR NÅDE: Kongens by, folkets kirke 1 av 1 100000 100000 75000 

23 Nesodden FR Kantorissimo - kammermusikkserie  1 av 1  72555 20000 20000 
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24 
Pilegrimsfellesskapet 
Sta.Maria, Sarpsborg 

"Borg-leden" - videreutvikling av 
ressurser, materiell 1 av 3 30000 15000 15000 

25 Rolvsøy kirkes barnekor Kirkespill, H.N.Hauge 1 av 1 75000 0 25000 

26 Ås MR, kirkemus.utvalg Kammeropera "Munken"   30000 20000 20000 

27 Korene i Glemmen Egil Hovland-akademiet 1 av 3 80000 50000 40000 

28 Oppegård FR Kirkekulturfestival 1 av 1 40000 20000 30000 

29 Torsnes MR Sang i kirken 1 av 1 10000 0 0 

30 Hvaler MR Jazz i kirken 1 av 3 120000 0 0 

31 Torsnes MR "Hammern og kjerka" 1 av 1 10000 0 0 

32 Borg bispedømmeråd Påske og pasjon 1 av 3 15000 10000 10000 

  

SUM KIRKEMUSIKK OG KULTUR 597555 250000 250000 

  

DIAKONI           

Søker Prosjekt År Søknadssum 
Innstilt 
beløp Tildelt beløp 

33 
Tune, Greåker, Soli, Holleby 
MR Leksehjelp etter skoletid 1 av 1 20000 12000 12000 

34 
Tune, Greåker, Soli, Holleby 
MR 

Konfirmantforeldre, 
temasamlinger 1 av 3 16000 10000 0 

35 
Tune, Greåker, Soli, Holleby 
MR PREP, samlivskurs 1 av 1 32000 0 0 

36 Trøgstad/Båstad FR Menighetsutvikling, frivillighet 1 av 3 50000 0 10000 

37 Ås, Kroer, Nordby DU 
Besøkstjeneste, ufrivillige 
ensomme 1 av 3 75000 0 0 

38 Langhus DU 
Novemberlys, kveld for det 
sårbare og sterke menneske 1 av 3 20000 0 0 

39 Halden FR 
Flerkulturelt møtested - fokus på 
mødre og barn 1 av 3 70000 30000 30000 

40 Skedsmo MR Integrering av flyktninger 2 av 3 15000 10000 10000 

41 Nannestad diakon 
Diakonalt kraftsenter: Sjelesorg, 
tema, overraskelsesdiakoni 1 av 3 50000 10000 10000 

42 
Nedre Romerike prosti 
v/prost 

Kirkefellesskap for mennesker med 
utviklingshemming Solgården 2 av 3 112000 40000 40000 

  

SUM DIAKONI 460000 112000 112000 

  

ANNET           

Søker Prosjekt År Søknadssum 
Innstilt 
beløp Tildelt beløp 
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43 Drøbak og Frogn MR 
"Forskerblikk på Bibelen", 
foredragsserie for voksne 1 av 3 38000 20000 0 

44 Hurdal MR 
"Mer himmel på jord", strategi for 
Kirketunet og kirken i Hurdal 1 av 3 100000 0 20000 

45 Borg bispedømmeråd Misjonsrådgiver-stilling   100000 100000 100000 

46 

Borg 
bispedømmeråd/Fredrikstad 
FR/OrgTech AS Frivillighets-app 1 av 1 75000 25000 25000 

47 Borg bispedømmeråd Spisset mentortjeneste 1 av 1 50000 50000 50000 

  

SUM ANNET 363000 195000 195000 

  

TOTALT 2017     2219355 696000 696000 
 

 

 

. 

 

 

 

14/17 Borg bispedømmeråds budsjett 2017 - andre gangs behandling 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar budsjett 2017 for kap. 0340 post 70 med forbehold om at endelig 

tildelingsbrev for 2017 enda ikke er mottatt.   

 

 

 

 

 

 
Møtebehandling 

 
I stiftsdirektørens budsjettforslag er følgende forutsetninger lagt til grunn:  
- Den tildelte rammen fra Kirkerådet er fordelt med 11,4% til administrasjonen og 88,6% til presteskapet. 
(Ved inngangen til 2016 var denne fordelingen 12% vs. 88%.)  

- Hele mindreforbruket på kr 1,6 mill. tilføres presteskapet.  

- Lønn faste stillinger er budsjettert i.hht. opprettede årsverk.  

- Tilleggslønn for presteskapet er budsjettert på bakgrunn av erfaringstall fra 2016.  

- Vikarmidler avsatt pr prosti (til enkelttjenester) er videreført med samme kronebeløp som i 2016.  

- Møtegodtgjøring for bispedømmerådsmedlemmene er videreført med kr. 1400,- pr møte, og 
lederhonoraret videreført med kr. 36.600,-.  

- Veiledning (ABV) utført av ansatt i bispedømmerådet legges inn i arbeidstiden med 2/3.  

- Innsparingskrav er fordelt pr prosti etter antall årsverk.  

- Kursmidler og velferdsmidler pr prosti er videreført på samme nivå som i 2016.  

- Det er ikke gjort rom for tilskudd til eksterne aktører, som Dialogsenteret i Sarpsborg.  

- Administrativ hjelp til prosten er videreført på om lag samme nivå som i 2016.  
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- Midler til retreat og åndelig veiledning er videreført med samme beløp som i 2016.  
 
Det fremlagte budsjettforslaget viser at det i 2017 vil være nødvendig med en innsparing på om lag kr 6,1 
mill. Dette tilsvarer i 2017 om lag 8,8 årsverk ved vakanse i stilling. Den samme summen med NAV-
refusjoner vil tilsvare om lag 10 årsverk. (Dette fordi den sykemeldte beholder full lønn og tilleggslønn, 
mens NAV maksimalt refundere 6G (kr 46.288,- pluss arb.g.avgift pr månedsverk).  

 

 
 

Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar budsjett 2017 for kap. 0340 post 70 med forbehold om at endelig 

tildelingsbrev for 2017 enda ikke er mottatt.   
 

 

 

 

 

15/17 Orienteringssaker 
 

 

 

Orienteringssaker 

 

 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
15/17 17/01967-1 Orienteringssaker 

- 17/01019-1 Uttalelse vedrørende flytting av gravlagt 

- 17/00524-5 Tilskudd til diakoni, katekese og kirkemusikk - statsbudsjettets 

kapittel 0340 post 75 

- 17/00524-6 Tilskudd til statlig finansierte kateket- og diakonstillinger 2016 - 

restutbetaling 

- 17/00524-7 Tilskudd til statlig finansierte kateket- og diakonstillinger 2016 - 

melding om utbetaling desember 2016 

- 17/00524-1 Tilskudd til kateket- og diakonstillinger - tidligere statlige 

finansierte stillinger 

- 17/00524-3 Bekymring over økonomistyringen 

- 17/00524-4 Nivået på tilskudd til statlig finansierte diakon- og kateketstillinger 

i Borg bispedømme 

 
 
Oppsummering av Kirkemøtet 2017 
 
Det ble i møtet gjennomført en kort runde med oppsummering av Kirkemøtet 2017.  
Flertallet er godt fornøyde meg gjennomføringen, og at det fungerte bra i år. Det kom synspunkter på at 
antall dager på Kirkemøtet er for mange, og at dette er spesilet utfordrende for studenter med hensyn til 
fravær. Ikke alle opplevde å ha like god innsikt i saker det skulle stemmes over i komitèarbeidet, og det ble 
presisert viktigheten av nødvendig kompetanse og sammensetning i de ulike komteène.  

 

Anne Enger fremmet synspunkter vedrørende internrevisjon for Den norske kirke, der det blant annet 

etterlyses vedtekter og instrukser for drift. Bispedømmerådet tar dette opp til behandling i sitt møte i april. 
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Muntlige orienteringer 

 

Orientering fra biskop 
- Det er gjennomført visitas i Skårer 7. – 12. februar 
- Neste visitas er i Trøgstad 28.mars – 2. april 
- Deltok på HEKTA gudstjeneste – konfirmantleir på Lillehammer 4. -5. februar 
- Møte med stortingsbenken vedr. finansieringsordninger 13. februar. Utkast til ny lovgivning vil bli 

sendt på høring mot sommeren. 
- Markering av virksomhetsoverdragelsen med presteskap, ansatte ved bispedømmekontoret og 

Kirkerådet på Lillestrøm 14.februar 
- Gjennomføring av biskopens prostibesøk i prostiene. Første besøk er i Vestre Borgesyssel 1. mars 
- Biskopen viet likekjønnet par i Eidsvoll kirke 18.februar 
- Vigsling av ny kirke på Jessheim søndag 5.mars 
- Bispemøtet avholdes i Bergen 5. – 10. mars 

 

 

 

16/17 Referatsaker 

Referatsaker 

 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
16/17 17/01967-2 Referatsaker 

- 17/00122-1 Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 23.11.16 

- 17/00105-3 Referat Informasjons- og kontaktmøte fagforeningene 

(L)(394666).pdf 

- 17/00105-2 Referat RAMU 7.12.2016 (L)(394662).pdf 

- 17/00829-1 Referat fra møte Ungdomsrådet i Borg 16-01-2017 

- 17/00843-2 Referat fra møte i SMM Borg 18.01.2017 

- 17/00105-4 Referat fra Kontaktmøtet 7.februar 2017 

- 17/00120-1 Referat fra møtet i ressursgruppa for skaperverk og bærekraft 

11.02.2017 

- 17/01528-1 Referat fra møte i arbeidsgruppen for veivalg 3.februar 2017 

- 17/00113-2 Referat fra møte i styringsgruppen for muv-Borg 
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