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Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

72/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 11.12.18 
 

Forslag til vedtak 
 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

Tilsettingssak 74/18: Kapellan i Vestre Borgesyssel prosti, tjenestested Moss sokn. 

 

 

 

Møtebehandling 

Det gis en orientering om Håpets Katedral under muntlige orienteringer. 

 

Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

Tilsettingssak 74/18: Kapellan i Vestre Borgesyssel prosti, tjenestested Moss sokn. 

 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

 

73/18 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 30.10.18 
 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 30.10.18 blir godkjent som fremlagt. 

 

 
Møtebehandling 

Vedr. sak 67/18 Borg bispedømmeråds høringssvar – ny fordelingsnøkkel mellom 
bispedømmerådene for tilskudd til menighetspresttjenesten: Det ble gitt innspill i møtet om at 
fattigdomskriteriet skulle deles i to; demografi og levevilkår. Dette var ikke tatt med i 
høringsuttalelsen som var sendt til Kirkerådet. Leder konkluderte med at endringen i 
fordelingsnøkkel rettes opp i vedtaket og at vedtaket endres til: Protokoll fra møtet i Borg 
bispedømmeråd 30.10.18 ble vedtatt med følgende tilføying i vedtak i sak 67/18: 
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«Fattigdomskriteriet deles i to; demografi og levevilkår" Dette rettes opp i høringsuttalelsen 
fra Borg bispedømmeråd og ettersendes til Kirkerådet.  

Den fremlagte protokollen med endringer ble stemt over. 

 

 
Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 
Vedtak  

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 30.10.18 ble vedtatt med følgende tilføying i 
vedtak i sak 67/18: «Fattigdomskriteriet deles i to; demografi og levevilkår». 
Dette rettes opp i høringsuttalelsen fra Borg bispedømmeråd og ettersendes til Kirkerådet. 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Tilsettingssaker 

 

 

74/18 Tilsetting av kapellan i Vestre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Moss sokn 

 

 

Innstillingsrådets innstilling 
 

1. Sophie Panknin 

2. Solveig Julie Mysen 

3. Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen 

 

 
Møtebehandling 

Søker som var innstilt som nummer 1 har trukket sin søknad.  

 

Nytt forslag til vedtak ble fremmet og stemt over: 

1. Solveig Julie Mysen 

2. Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen 

 

 

Votering 

1. Solveig Julie Mysen, enstemmig – 9 stemmer 

2. Kåre Edvard Thunæs Marthinsen, enstemmig – 9 stemmer 

 

 
Vedtak  

Som kapellan i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Moss sokn tilsettes 

1. Solveig Julie Mysen 

2. Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen 
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[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Saker til behandling 

 

 

75/18 Høring om prostigrenser i Borg bispedømme - 
Romeriksregionen 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd ber stiftsdirektøren sende vedlagte høringsutkast om prostiinndeling i 

Romeriksregionen ut på høring til berørte instanser med de endringer som fremkom i møtet.  

 

Høringsfristen settes til 1. mars. 

 

 

 
Møtebehandling 

Det ble lagt frem følgende forslag til endring i ordlyden i vedtaket: 

Borg bispedømmeråd sender høringsutkast om prostiinndeling i Romeriksregionen ut på 

høring til berørte instanser med de endringer som fremkom i møtet. 

 

Forslaget ble stemt over. 

 

 
Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd sender høringsutkast om prostiinndeling i Romeriksregionen ut på 

høring til berørte instanser med de endringer som fremkom i møtet. 

 

Høringsfristen settes til 1.mars 2019. 

 
Høringsdokument til høringsinstansene - prostiinndeling Romeriksregionen og 
Svarskjema høring prostiinndeling Romerike 
er lagt ut og kan leses på Borg bispedømmeråds hjemmeside: 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/aktuelt1/horing-romerikeprostiene/ 

 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/aktuelt1/horing-romerikeprostiene/
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76/18 Fordeling av utjevningsmidler og formalisering av 
fagkoordinator i trosopplæring i Borg bispedømme 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd viderefører ordningen med fagkoordinator. Dette blir fra 2019 en fast 

ordning, der et vertsfellesråd tilbys lønnsmidler for å dekke om lag 10% stilling i hvert prosti.  

 

Med bakgrunn i utviklingen av medlemstall og endringene som kommer av 

kommunesammenslåinger utredes omfordeling av midler til trosopplæring med sikte på ny 

fordeling fra og med 2020.    

 

 

 

 

 

Møtebehandling 

 

De ble lagt frem følgende forslag til endring i ordlyden i vedtaket: Borg bispedømmeråd 

viderefører ordningen med fagkoordinator. Dette blir fra 2019 en fast ordning, der et 

vertsfellesråd tilbys lønnsmidler for å dekke minimum 10% stilling fortrinnsvis som 

kateket/menighetspedagog i hvert prosti.  

 

Med bakgrunn i utviklingen av medlemstall og endringene som kommer av 

kommunesammenslåinger utredes omfordeling av midler til trosopplæring med sikte på ny 

fordeling fra og med 2020.    

 

Forslaget ble stemt over. 

 

 
Votering 

8 stemmer for 

1 stemme mot 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd viderefører ordningen med fagkoordinator. Dette blir fra 2019 en fast 

ordning, der et vertsfellesråd tilbys lønnsmidler for å dekke minimum 10% stilling fortrinnsvis 

som kateket/menighetspedagog i hvert prosti.  

 

Med bakgrunn i utviklingen av medlemstall og endringene som kommer av 

kommunesammenslåinger utredes omfordeling av midler til trosopplæring med sikte på ny 

fordeling fra og med 2020.    

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

77/18 Høringssvar: Den norske kirkes ordning 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar til Kirkeordning for Den 

norske kirke, med de endringer som fremkom i møtet. 
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Møtebehandling 

Borg biskop støtter Mellomkirkelig Råd sin uttalelse. Dette fikk også 6 stemmer i 

bispedømmerådet. 

 

Rolf Reikvam la frem alternativt forslag til høringssvar:  

 

UTTALELSE FRA BORG BISPEDØMMERÅD TIL FORSLAGET TIL KIRKEORDNING. 

 

Forslaget fra Kirkerådet er en videreføring av tidligere statskirkeordning. Endringen består 

stort sett i at myndighet og beslutninger sentralt er flyttet fra departement/regjering til 

Kirkemøtet. Sjøl om dette blir en midlertidig ordning er faren at dette låser fast etablerte 

strukturer ved overgangen fra statskirke til en sjølstendig folkekirke. Dette er en kirkeordning 

som har sine røtter i enevoldstiden der kongen var kirkens ubestridte leder.  

Overgang fra sentralstyrt statskirke til sjølstendig folkekirke er en omfattende 

frigjøringsprosess som krever nytenkning og omfattende endringer.   

 

Det er flere grunner til at kirken må nyorientere seg: 

 
1. Medlemstallet går ned.  

 
2. Så lenge kirken er finansiert av det offentlige må en være forberedt på at færre 

medlemmer vil få konsekvenser for inntektene. Organisasjonen må tilpasses denne 
utviklingen. En kan ikke operere med flere parallelle strukturer. 

 
3. Kirken lever sitt liv lokalt der folk bor og lever. Den lokale kirke må styrke sin 

posisjon.  En kirke som skal være demokratisk må sikre at beslutningene legges til 
organer nærmest der kirken lever og en møter medlemmene. 

 
4. Allerede i dag får kirken 2/3 av sine inntekter fra lokale politiske organer og lokale 

gaver og donasjoner. Nærmere 4 milliarder kroner kommer over kommunale 
budsjetter. En kan da ikke holde liv i en struktur som om det er sentrale politiske 
myndigheter som er største bidragsyter.  

 

 

Med dette som forutsetninger mener Borg bispedømmeråd at: 

 

 
1. Den nye kirkeordningen skal ha en arbeidsgiverlinje. Fellesrådet skal ansette i alle 

stillinger i sokna som inngår i fellesrådet. Foreslått § 48 utgår.  

 
2. Bispedømmerådet legges ned som eget demokratisk valgt organ. Oppgavene flyttes 

til Fellesrådene. Det skal være direkte valg til Kirkemøtet. 

 
3. Biskopen rolle rendyrkes til veiledning og tilsyn. Biskopen skal være kirkens 

teologiske ressursperson regionalt og sentralt og være kirkens teologiske ansikt i 
offentligheten. 

 
4. ”Kirkeordning” erstattes med ”kirkeorganisering”.  

 

 
5. Flere av oppgavene som forslått lagt til Kirkerådet/bispedømmeråd legges til 

menighetsråd/fellesråd.   

 
6. Kirkerådets/kirkemøtets rolle som tilsyns- og kontrollorgan reduseres., jfr. foreslåtte 

§§ 29, 30, 31. 
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7. Menighetsråd og Kirkemøte skal rendyrkes som demokratisk valgte organer. 
Andelen medlemmer valgt i kraft av stilling  i Kirken, skal derfor reduseres.   

 
8. Utkastet til kirkeordning vedtas midlertidig unntatt § 48. Nytt utkast skal sendes på 

høring senest 1. januar 2020. 

 

Forslaget ble stemt over og fikk 3 stemmer. Forslaget falt. 

 

Det opprinnelige forslaget til vedtak ble stemt over. 

 

Votering 

Enstemmig, 9 stemmer. 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar til Kirkeordning for Den 

norske kirke, med de endringer som fremkom i møtet. 

 
Borg bispedømmeråd avgir følgende høringssvar til kirkeordning for Den norske kirke: 

 

 

Foranledningen for høringen er at Stortinget skal behandle og vedta ny trossamfunnslov, 

trolig våren 2019, med den følge at nåværende kirkelov oppheves. Kirkerådet presiserer i 

høringsdokumentet at forslaget til bestemmelser «skal erstatte kirkeloven når denne 

oppheves. Disse bestemmelsene er ikke ment å medføre endring i dagens ordninger. 

Forslaget til trossamfunnslov forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en kirkeordning 

som fastsettes av Kirkemøtet». 

 

Forslaget følger opp Kirkemøtets behandling av Den norske kirkes grunnlag (KM 06/14 og 

04/15), men Kirkerådet presiserer at vedtakene i Veivalg for Den norske kirke-saken (KM 

08/16) ikke er tatt inn i denne høringen. Borg bispedømmeråd legger til grunn for det 

vedlagte høringssvaret at vedtakene i veivalg-saken sendes ut på høring på et senere 

tidspunkt. 

 

Vi forventer at Kirkerådet i 2019 vil presentere en fremdriftsplan for det videre arbeid med 

kirkeordningen til Kirkemøtet. Veivalg for fremtidig arbeidsgiveransvar bør skje i forlengelsen 

av at ny rammelov for trossamfunn og offentlig finansieringsordning er vedtatt. 

 

Det er behov for å få på plass regelverk for lokal ledelse, som ble vedtatt i sak KM 8/16, 

uavhengig av modell for veivalg, pkt. 1 d: «Daglig ledelse av menighetsrådets virksomhet 

skal være regelfestet. Soknepresten kan, men må ikke, være daglig leder med et 

administrativt ansvar. Daglig leder bør ha en kirkefaglig kompetanse». 

 

Borg bispedømmeråd støtter hovedtrekkene i det utsendte forslaget, som i hovedsak 

tilpasser dagens kirkelov til forslaget til ny trossamfunnslov. Det foreslås ingen større 

endringer i kirkens organisering og ordning. På nåværende stadium anser Borg 

bispedømmeråd dette som et klokt og ansvarlig grep. 

 

I høringssvaret nedenfor kommenteres paragrafer der Borg bispedømmeråd har særlige 

synspunkter. Der paragrafene ikke kommenteres, betyr det at Borg bispedømmeråd gir sin 

tilslutning til forslaget. 

 
Kapittel 1: Den norske kirkes grunnlag 

§ 4: Borg bispedømmeråd er spørrende til om de fire begrepene «bekjennende, 

misjonerende, tjenende og åpen» fra visjonsdokumentet skal inn i Den norske kirkes 

grunnlag. Begrepene er deskriptive og fungerer godt i Den norske kirkes visjon, men det er 

ikke sikkert at de på lengre sikt vil være slitesterke og dynamiske nok til å fange opp kirkens 

oppdrag i verden. Det bør stilles særlig høye krav til lovformuleringer i 

grunnlagsbestemmelser, som bør ha form av en overordnet formulering av kirkens oppdrag. 

Borg bispedømmeråd ber derfor Kirkerådet vurdere om formuleringen i siste del av § 4 heller 
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kan erstattes av f.eks. formålsparagrafen i nåværende kirkelov: «Aktivt engasjement og en 

stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge». 

 
§ 5, første punktum: Det kan stilles spørsmålstegn ved om de tre kategoriene «frivillige, 

ansatte og vigslede» er treffende. Vigslede vil i all hovedsak også være ansatte 

medarbeidere i kirken og dermed underlagt kirkens styringsorganer, på lik linje med andre 

ansatte. Borg bispedømmeråd mener derfor det i denne paragrafen er tilstrekkelig å si at 

tjenestefellesskapet ivaretas av «frivillige og ansatte». De vigslede tjenester blir dessuten 

nærmere beskrevet i § 5 andre punktum. 

 
§ 5, annet punktum: Paragrafen sidestiller de vigslede tjenester, noe som kan 

problematiseres ut fra den lutherske forståelsen av prestetjenestens særlige karakter med 

forvaltning av Ord og sakrament, og dermed som kirkekonstituerende (Confessio 

Augustana, artikkel V). Dette drøftes bl.a. i BM 3/10: «Det kan være tjenlig å skjelne mellom 

prestetjenestens grunnleggende identitet som tjeneste med Ord og sakrament og 

prestetjenesten som konkret og foranderlig stillingskategori». I en beskrivelse av 

tjenestefellesskapet vil prestetjenesten først og fremst være å forstå som det siste.  

 
§ 6, andre ledd: Det kan spørres om den foreslåtte formuleringen kan tolkes som en åpning 

for alternativt tilsyn («står under tilsyn av en biskop»). Dette har ikke vært en aktuell 

problemstilling i Den norske kirke, og Borg bispedømmeråd ber derfor Kirkerådet vurdere å 

tydeliggjøre dette i lovteksten: «står under tilsyn av bispedømmets biskop», e.l. 

 

Kapittel 2: Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og 

kirkelig stemmerett 

§ 9, første ledd: Borg bispedømmeråd mener den foreslåtte formuleringen fungerer godt, og 

reflekterer den erfaringen man har gjort i forbindelse med soknesammenslåingen i Borg. 

Selv om man formelt er ett sokn, er identiteten ofte fortsatt knyttet opp til virksomheten i 

tilknytning til den enkelte kirke. Dette har gitt en opplevelse av at man ikke har lyktes med 

soknesammenslåingen. Den foreslåtte formuleringen åpner for å tenke mer dynamisk om 

dette, der soknet kan forstås som den administrative rammen rundt flere lokalkirker, mens 

den enkelte kirken er stedet for utfoldelsen av kirkens kall og oppdrag. 

 
§ 9, syvende ledd: Kirkemøtet åpnet i 2005 for forsøk med valgmenigheter, og siden den 

gang er det bare etablert én valgmenighet. Dette gir oss et tynt grunnlag for å evaluere 

hvordan denne ordningen har fungert, og er en indikasjon på at den kan oppfattes som lite 

fleksibel og for rigid. 

 

Borg bispedømmeråd støtter at ordningen med valgmenighet foreslås innført som en fast 

ordning. Borg bispedømmeråd mener at Bispemøtets tre kriterier (BM 01/05) for 

valgmenighet fortsatt må danne rammen for denne ordningen: Dåpen skal være 

medlemskriterium, menigheten må ha nådemiddelforvaltning ved ordinert prest og 

menigheten må være under tilsyn av biskop (underforstått «bispedømmets biskop»).  

 

Det har de siste årene blitt dannet menighetsfellesskap gjennom organisasjoner som er 

tilknyttet Den norske kirke. Flere av disse har gradvis utviklet større selvstendighet ovenfor 

Den norske kirke, uten at medlemmene nødvendigvis melder seg ut. Årsakene til slike 

menighetsdannelser er sammensatte: Sosiale og kulturelle utviklingstrekk, demografiske 

endringer, teologisk og kirkelig profil, ønske om alternativ liturgi eller musikkform, økumenisk 

profil, eller behov for et tettere sosialt og åndelig fellesskap enn det soknemenigheten 

tradisjonelt kan gi.  

 

Hamar bispedømmeråd har foreslått å erstatte eller supplere begrepet «valgmenighet» med 

«avtalemenighet», ut fra tanken om at det kan være enklere at det inngås avtaler mellom 

enkelte eller grupper av menigheter, ofte tilknyttet organisasjonene, og Den norske kirke. 

Borg bispedømmeråd støtter dette initiativet, og mener begrepet «avtalemenighet» legger 

andre føringer og er mer fleksibelt enn det tradisjonelle valgmenighet-begrepet. Hvilke krav 

som skal settes til valg-/avtalemenigheter må utredes nærmere med sikte på en behandling 
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av Kirkemøtet. I en slik utredning må en også kartlegge hvordan Den norske kirke kan 

etablere et regelverk som kan legge til rette for en ordnet relasjon til migrantmenigheter.  

 
§ 11 første ledd første punktum: Borg bispedømmeråd understreker sin støtte til forslaget 

om å åpne for medlemskap for personer som ikke har norsk personnummer. Det kan 

imidlertid diskuteres om den foreslåtte medlemsvilkåret om «lovlig opphold i riket» kan 

oppfattes som en innstramning av medlemskapsbetingelsene. Den norske kirke bør tilstrebe 

å begrense vilkår for medlemskap ut over dåpen, så sant det ikke er juridiske begrensninger 

for dette. Borg bispedømmeråd ber derfor Kirkerådet vurdere hvorvidt det er mulig å skjelne 

tydeligere mellom kirkens medlemskapskriterier i kirkeordningen, og statens kriterier for 

støtteberettigede medlemmer i lovgivningen. 

 
§ 13 annet ledd: I dagens ordning er det biskopen som etter søknad godkjenner overføring 

av stemmerett til et annet sokn enn der vedkommende er bosatt, og slikt samtykke gis for en 

begrenset periode (Kirkeloven § 4).  

 

Borg bispedømmeråd er spørrende både til konsekvensene av at denne myndigheten nå 

foreslås overført fra biskop til menighetsrådet, og hvorvidt det er klokt å innføre adgang til å 

overføre medlemskapet permanent. 

 

At avgjørelsesmyndigheten nå foreslås overført til menighetsrådet vil potensielt åpne for 

svært ulik praksis fra sokn til sokn. En konsekvens kan bli at et menighetsråd med en 

spesiell teologisk, liturgisk eller sosiologisk profil, eller i forbindelse med konflikter, 

godkjenner overføring av en stor mengde medlemmer fra et annet/andre sokn. Vi frykter at 

dette i en gitt situasjon kan føre til teologisk, kirkelig og ressursmessig polarisering og strid. 

For å sikre en mer enhetlig praksis foreslår Borg bispedømmeråd at denne 

avgjørelsesmyndigheten legges på et annet nivå enn menighetsrådet. Dette nivået kan være 

biskopen, som i dag, eller bispedømmerådet.  

 

Borg bispedømmeråd er også skeptiske til at overføringen av medlemskap – slik vi forstår 

det – foreslås som en permanent og ikke tidsavgrenset ordning. Dette vil kunne utfordre 

fordelingen av ressursene mellom ulike menigheter. Dersom Den norske kirkes lokale 

virksomhet fortsatt skal finansieres av kommunene, vil en liten menighet i en 

ettsoknskommune være særlig sårbar, gitt en situasjon der mange overfører medlemskapet 

til sokn i en annen kommune. Forslaget utreder heller ikke om det skal være mulig å 

overføre medlemstilknytningen til en annen kommune eller et annet bispedømme. Borg 

bispedømmeråd mener derfor at dagens ordningen med overføring av medlemskap for en 

tidsavgrenset periode bør videreføres. 

 
§ 14, andre ledd: Høringsdokumentet presiserer at medlemmer av kategorialmenigheter har 

stemmerett både i soknet de tilhører og i kategorialmenigheten (side 7). Det er imidlertid 

uklart hvilken stemmerett medlemmer i en valg-/avtalemenighet vil ha. Har disse stemmerett 

bare i valg-/avtalemenigheten? Og har i så fall rådet i en valg-/avtalemenighet stemmerett 

ved f.eks. utnevning av ny biskop? 

  
Kapittel 3: Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m. 

§ 15 annet ledd: Borg bispedømmeråd støtter at den nåværende prøveordningen med 

felles menighetsråd for flere sokn, som har eksistert siden 2004, foreslås gjort til en 

permanent ordning. Denne ordningen har vist seg som en tjenlig for effektivisering av lokalt 

rådsarbeid. Godkjenningsmyndighet foreslås overført fra Kirkeråd til bispedømmeråd. Borg 

bispedømmeråd legger til grunn at mandatet til et felles menighetsråd er tilsvarende som i 

ny § 20 (Menighetsrådets oppgaver), og ikke en overlapping eller alternativ til ny § 25 

(Kirkelig fellesråds oppgaver). 

 
§ 22, første ledd: Paragrafen er hovedsakelig en videreføring av dagens kirkelov. Slik 

formuleringen nå står kan den imidlertid gi inntrykk av at menighetsmøtets handlingsrom er 

begrenset til saker der Kirkemøtet gir menighetsmøtet mandat til å uttale seg og/eller fatte 

beslutninger. Dette kan være klokt når det gjelder f.eks. liturgisaker der Kirkemøtet er 
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øverste liturgimyndighet i Den norske kirke, eller tilsvarende saker. På den annen side må 

den foreslåtte lovformuleringen tydeligere signalisere lokalkirkens frihet til å fremme egne 

saker til menighetsmøtet (jf dagens Kirkelov § 11 tredje ledd: «… eller når menighetsmøtet 

av eget tiltak ønsker å uttale seg».   

 

 

 

Kapittel 4: Kirker 

Kapitlet viderefører i hovedsak dagens bestemmelser. Borg bispedømmeråd har ingen 

kommentarer. 

 

Kapittel 5: Regionale og nasjonale kirkelige organer 

§ 39, Bispemøtet: Borg bispedømmeråd støtter at dagens Reglement for Bispemøtet tas 

inn i kirkeordningen, og at reglementet dermed gjøres overflødig. Dette vil forenkle det totale 

regelbildet.  

 
§ 39, andre ledd: Bispemøtet som organ utøver ikke tilsyn i Den norske kirke, men dette 

ligger til den enkelte biskop. Ønsket om å tydeliggjøre den kollegiale siden ved tilsynet bør 

ikke gjøres på en måte som kan svekke den personlige siden av tilsynet og den enkelte 

biskops tilsynsansvar (jfr. Tjenesteordning for biskoper § 1). 

 
§ 39, andre ledd: Når det gjelder beskrivelsen av Bispemøtets gjøremål foreslås det at 

Bispemøtet (..) avgir uttalelse i saker som det blir forelagt av Kirkemøtet, Kirkerådet og Den 

norske kirkes klagenemnd». Denne formuleringen er i all hovedsak en videreføring av 

Reglement for Bispemøtet § 2 annet ledd. Nytt er inkluderingen av Kirkerådet og Den norske 

kirkes klagenemnd. Kirkemøtet har bestemt at Bispemøtet behandler læreklager, og at det 

derfor er naturlig å inkludere klagenemnda. Relasjonen mellom Kirkerådet og Bispemøtet er 

mer sammensatt, og vi ber derfor Kirkerådet om å vurdere denne formuleringen i påvente av 

en utredning av Bispemøtets plass i kirkeordningen. 

 
§ 39, tredje ledd: Forslaget ivaretar på en god måte balansen mellom den enkelte biskops 

uavhengighet (jf KM 08/16, vedtakspunkt 1.f: «Biskopens uavhengighet i den kirkelige 

strukturen skal sikres»), og at man i enkelte type saker kan se for seg at et vedtak i 

Bispemøtet er bindende for den enkelte biskop når dette er fastsatt i kirkeordningen. Det kan 

f.eks. være visitasreglement og Bispemøtets deltakelse i medbestemmelsesutvalg. Man kan 

også anta at avgjørelser i læresaker kan begrense den enkelte biskops tjenesteutøvelse.  

 
§ 42: Borg bispedømmeråd er glad for at Samisk kirkeråd nå formaliseres i kirkestrukturen 

gjennom at regler for dette tas inn i kirkeordningen. 

 

Kirkerådet foreslår å ta Mellomkirkelig Råd ut av kirkeordningen og organisere det som et 

fagutvalg. Borg bispedømmeråd mener det er viktig at Mellomkirkelig Råds selvstendighet i 

kirkeordningen videreføres gjennom at rådet er direkte underlagt Kirkemøtet (jfr 

Mellomkirkelig Råds høringssvar).  

 
§ 44: Borg bispedømmeråd er glad for at ungdomsdemokratiet i Den norske kirke nå 

formaliseres i kirkestrukturen gjennom at regler for dette tas inn i kirkeordningen. 

 

 
Kapittel 6: Forskjellige bestemmelser 

Kapitlet viderefører i hovedsak dagens bestemmelser. Borg bispedømmeråd har ingen 

kommentarer. 

 

 

 

 

[Lagre]  
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78/18 Høringssvar: Høring om personalreglement for Den norske 
kirke 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar med de merknader som 

framkom i møtet. 

 

 
Møtebehandling 

Forslag til høringssvar ble vedtatt med endringer som ble gitt i møtet. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar med de merknader som 

framkom i møtet. 

 

Borg bispedømmeråd avgir følgende høringssvar på høring om personalreglement for Den 

norske kirke: 

Det vises til brev fra Kirkerådet av 19.10.18 vedlagt forslag til nytt personalreglement for Den 

norske kirke Reglementet ble sendt på høring, med høringsfrist 15. desember og skal 

erstatte dagens tre reglementer som dekker tilsettinger av prester og ansatte ved 

bispedømmeadministrasjonene og i Kirkerådet. Nytt personalreglement for Den norske kirke 

legges fram for vedtak på Kirkemøtet våren 2019. 

 

Borg bispedømmeråd er i utgangspunktet positiv til at de tre reglementer erstattes av et 

felles personalreglement for Den norske kirke med nødvendige særbestemmelser, men ber 

om at bispedømmerådet selv fortsatt tilsetter i alle stillinger ved bispedømmekontoret (§9, 2. 

ledd må endres tilsvarende m.m.). 

 

Borg bispedømmeråd støtter også den styrking av soknenes rolle ved tilsetting av 

menighetsprester og proster som reglementet legger opp til, jfr. også KM sak 08/16. 

 

Borg bispedømmeråd konstaterer at menighetsrådenes utvidede og mer aktive medvirkning 

i innstillingsrådet, vil medføre noe økt byråkrati og åpenbart kreve mer aktiv oppfølging og 

opplæring - også fra innstillingsrådets leder (=prosten). Økt belastning av prostinivået må 

medføre at man får en ordentlig gjennomgang av dette nivået mht ansvar, oppgaver og 

ressurser stilt til disposisjon. Ikke minst er dette viktig i tilsettingssaker som krever 

nødvendig profesjonalitet og kompetanse blant medvirkende og beslutningstakere. 

 

Borg bispedømmeråd er derfor bekymret over å måtte konstatere at det foreliggende forslag 

til personalreglement ikke gir nødvendige bidrag til å gjøre tilsettingsprosessene for 

presteskapet enklere og mer strømlinjeformet tilpasset utfordringene rettssubjektet DnK står 

overfor. Til det er arven fra statskirke-tiden og offentlig sektor med bundethet til den tidligere 

Tjenestemannslov (nå Statsansatteloven) for sterk, med partsrepresentasjon både på 

innstillings- og tilsettingsnivå. Man kunne med fordel valgt å se mer til privat sektor, slik dette 

f.eks. kommer til uttrykk i § 9 (innstillende myndighet ved bispedømmekontor eller i 

Kirkerådet) og slik styrket både valgt og faglig ledelse i DnK. I særlig grad ønsker Borg 

bispedømmeråd å problematisere den materielle endring i § 16, der bispedømmerådet skal 

tiltres av to – 2 – arbeidstakerrepresentanter som også er gitt stemmerett! Denne endring er 
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hentet fra dagens personalreglement for ansatte i Kirkerådet §7.3 er en helt unødvendig 

tilpasning som svekker bispedømmerådet som ansvarlig organ ift den helhetlige 

virksomheten i bispedømmet. Ettersom presteskapet allerede er representert ved et valgt 

medlem av bispedømmerådet, mener vi det må være tilstrekkelig at bestemmelsen i 

någjeldende personalreglement §10 nr. 5 videreføres: «Arbeidstaker-representanten fra 

den/de arbeidstakerorganisasjoner hvor søkerne er organisert, har møte- og talerett i 

bispedømmerådet under behandling av en tilsettingssak.» 

 

I forhold til spørsmål om medbestemmelse og omfang av frikjøp for fagforenings-

representant(-er) er det også et spørsmål om ikke fast representasjon på 2 nivåer medfører 

en uønsket byråkratisering ift ressursbruk. 

 

 

Borg bispedømmeråd tilfredshet ved at man har skjelt til Statsansatteloven, når det gjelder § 

19 Kvalifikasjonsprinsippet. Det er imidlertid helt nødvendig å innarbeide et handlingsrom for 

å ivareta bispedømmerådets mulighet til å vektlegge strategiske og personalmessige hensyn 

i den enkelte tilsettingssak, Dette kan f.eks. gjøre ved at § 19 gis følgende ordlyd:’’ 

«Den best kvalifiserte søker skal normalt tilsettes i den utlyste stilling, med mindre 

det er gjort unntak i lov eller forskrift. 

Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning,  

erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er 

fastsatt i utlysningen.» 

(Forslagets første setning endres, 2 setning utgår, 3 setning står). 

 

Forslaget inneholder også en del uklarheter som trenger nærmere avklaring, språkvasking 

og bearbeiding.  

 

Bruken av ordet organ er et slikt eksempel – det brukes dels om de valgte råd og dels om 

rådenes administrasjon, slik tilfellet f.eks. er i § 9, 3. ledd. Det ville gjøre reglementet enklere 

å lese om navnene på de valgte råd ble skrevet fullt ut der dette er ment.  

Alternativt (og kanskje med fordel) kunne man utvidet §1 med tydeligere presiseringer og 

definisjoner f.eks. av forhold mellom valgte råd, partssammensatte råd, organ osv. I kirkelig 

sammenheng burde kanskje ordet «organ» forbeholdes soknets organer, slik dette er 

definert i Kirkelovens § 5. Også ordene innstillingsmyndighet og tilsettingsmyndighet kunne 

med fordel være gitt en definisjon i §1. 

 

Borg bispedømmeråd har også enkelte forslag til konkrete endringer i forslaget til 

personalreglement: 

Forslagets § 4 Utlysning av stillinger mangler et første ledd, som kan lyde: 

 Ledige stillinger utlyses av tilsettingsmyndigheten eller den tilsettingsmyndigheten gir 

myndighet. 

 

Forslagets Kapittel III Innstillende, forslagsstillende og tilsettende myndighet  

 Kapitlet bør deles i 2 (evt. i underkapitler) der det tydeliggjøres at §§ 7 og 8 gjelder 

prester og proster i bispedømmene, mens §§ 9 og 10 gjelder tilsetting ved 

bispedømmekontor eller i kirkerådet (og andre sekretariater?). Uansett trenger § 10 

en klargjørende overskrift (som i § 9). 

 

I forslagets § 10 må det i 3. ledd være feilskrift ved at det skal være …oppnevner 

arbeidstakerrepresentanten (og ikke arbeidsgiverrepresentanten). 

 

 

Forslagets §12 Deltakere ved intervju,  

 1. ledd, bør deles i 2, slik at nytt 1. og 2. ledd f.eks. lyder: 

o Ved intervju til preste- eller prostestilling skal innstillingsmyndigheten delta.  

Ved intervju til stilling ved bispedømmekontor eller Kirkerådet, deltar den som er innstillende 

myndighet eller den som skal avgi forslag om tilsetting. Også én representant fra 
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arbeidstakerne deltar. Intervjugruppen kan suppleres med person(-er) med særskilt 

kunnskap om stillingens ansvars- og arbeidsområde. 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

 

79/18 Forslag høringssvar høring regler for valg av kirkerådet 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vil av hensyn til å kunne sikre kjønnsbalanse, representasjon av unge 

under 30 år og mindretallsrepresentasjon anbefale alternativ 2 i forslag til regler for valg av 

Kirkerådet. Bispedømmerådet vil anbefale antall medlemmer i de to valgomgangene slik 

forslaget er framsatt. Borg bispedømmeråd har ingen andre merknader til forslag til regler for 

valg av Kirkerådet.  

 

 

Møtebehandling 

Prestene bør ha prioritert varaliste tilføyes i vedtaket. 

 

Votering 

Enstemmig, 9 stemmer. 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd vil av hensyn til å kunne sikre kjønnsbalanse, representasjon av unge 

under 30 år og mindretallsrepresentasjon anbefale alternativ 2 i forslag til regler for valg av 

Kirkerådet. Bispedømmerådet vil anbefale antall medlemmer i de to valgomgangene slik 

forslaget er framsatt, og ber om at prestenes vararepresentant er i prioriter rekkefølge 

(prioritert varaliste). Borg bispedømmeråd har ingen andre merknader til forslag til regler for 

valg av Kirkerådet.  

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

80/18 Soknesammenslåing Trøgstad og Båstad sokn 
 

Forslag til vedtak 
 

I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 femte ledd og 
delegasjon 27. juni 2017 nr. 981 vedtar Borg bispedømmeråd at Trøgstad og Båstad 
sokn blir slått sammen til ett sokn, Trøgstad og Båstad sokn fra 1. januar 2019. 
 

 

 

Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 
Vedtak  

I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 femte ledd og 
delegasjon 27. juni 2017 nr. 981 vedtar Borg bispedømmeråd at Trøgstad og Båstad 
sokn blir slått sammen til ett sokn, Trøgstad og Båstad sokn fra 1. januar 2019. 
 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

81/18 Myndighet til å treffe avgjørelse om soknesammenslåing 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd gir stiftsdirektøren myndighet til å treffe avgjørelser på vegne av Borg 

bispedømmeråd i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 

femte ledd og delegasjon 27. juni 2017 nr. 981 fram til 1.mars 2019. 

 

 
Møtebehandling 

Menighetsrådene blir orientert. 

 
Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 
Vedtak  

 

Borg bispedømmeråd gir stiftsdirektøren myndighet til å treffe avgjørelser på vegne av Borg 

bispedømmeråd i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 

femte ledd og delegasjon 27. juni 2017 nr. 981 fram til 1.mars 2019. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
82/18 18/01117-3 Agenda for samtale mellom Borg Ungdomsråd og Borg 

bispedømmeråd 2018 

 
Følgende punkter ble gjennomgått: 

 Orientering om UKM i Stavanger uke 39 

Borg ungdomsråd hadde to delegater på UKM. De presenterer i korte trekk sakene        

derfra.  
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 Fortsatt 20% sekretærstilling for BUR  

 Hvordan fortsatt satse på ungdom?  

 Ungdomsrådet sitt bidrag til 50 – års jubileet  

- UKM i Borg  

- Taize-prosjekt 

- Ungdomsfestival  

 Ungdomstinget 

- organisering og tilrettelegging  

- rekruttering av ungdommer  
 

 

Muntlige orienteringer 
 
Fra biskop: 

 Visitas i Ski og Kråkstad 20.-25.november 

 Det har vært gjennomført lederutvikling for prostene i Borg 4.-6. desember 

 Prostisamlinger med valg til nominasjonskomiteer er gjennomført i alle prostier 

 Kortvisitas i Vestby 27.november 

 Det ble i november avholdt avskjedsgudstjeneste med prost Bjarne Olaf Weider i 
Jessheim kirke  

 Orienterte om sorgkampanje i forbindelse med Allehelgen 

 Orientering om Håpets Katedral 
 
Fra stiftsdirektør 

 Effektivisering av merkantile tjenester i Den norske kirke 

Saken har vært tatt opp og drøftet i Kontaktmøte og RAMU 7.desember. Tillitsvalgte 

og vernetjeneste gir sin tilslutning til beslutningsnotatet slik det foreligger.  

 

Vedtak 

De fremlagte sakene ble tatt til orientering. 

 

 
Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
83/18 17/01967-23 Referatsaker Borg BDR 11.12.18 

1 18/00076-9 Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum - 29.10.2018 

2 18/00478-17 Referat fra prostemøte 2.november 2018 

3 18/05435-1 Referat fra møte i styringsgruppen 1.november 2018 

4 17/00120-19 Referat fra møte i ressursgruppe for skaperverk og 

bærekraft 22.10 

 
Vedtak 

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning. 

 

 

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 29.januar 2019. 


