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Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 13.06.2018 
 

Forslag til vedtak 
 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

 

Tilsettingssak 37/18, 38/18 og 39/18.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 

Vedtak  

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

Tilsettingssak 37/18, 38/18 og 39/18.  

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

 

 

36/18 Godkjenning av protokoll Borg BDR 9. og 10. april 2018 
 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 10.04.2018 blir godkjent som fremlagt. 

 

 

Møtebehandling 

Feil dato for bispedømmerådsmøtet i protokoll. Riktig dato er 10. og 11. april 2018. 

 

Ordlyd under møtebehandling i protokoll til sak 28/18 endres til:  
Borg bispedømmeråd mener det burde kommet fram i saksframlegget at domprosten er gift 
med en av søkerne og hadde meldt seg inhabil. Som setteprost og leder av Innstillingsrådet 
har biskop oppnevnt prost Elisabet Yrwing Guthus. 
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I Innstillingsrådet møtte økonomisjef/ass direktør oppnevnt av Stiftsdirektør i personalsjefens 
sted. 
 
Bispedømmerådet mener at Innstillingsrådets vurdering av domprostens daglig 
arbeidsledelse av soknepresten i Onsøys burde vært omtalt i innstillingen, siden ektefellen 
var aktuell for stillingen. 
Bispedømmerådet tar til etterretning biskopens orientering om saken. 

 

Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 10. og 11. april 2018 blir godkjent med endringer. 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Tilsettingssaker 

 

 

37/18 Tilsetting sokneprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Eidsvoll sokn 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 
  

 

  

 

 

Møtebehandling 

Innstillingsrådets innstilling: 
1. Jon Petter Heesch 
2. Eivind Ørum 
3. Anniken Urianstad 

 
Votering 

 
1. Jon Petter Heesch, enstemmig – 9 stemmer 
2. Eivind Ørum, enstemmig – 9 stemmer 
3. Anniken Urianstad, enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Eidsvoll sokn tilsettes: 
1. Jon Petter Heesch 
2. Eivind Ørum 
3. Anniken Urianstad 

 

 

[Lagre]  
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38/18 Tilsetting sokneprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Nannestad og Stensgård sokn 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

  
 
Møtebehandling 

Innstillingsrådets innstilling: 
1. Lilja Kristin Thorsteinsdottir 
2. Karl Ove Jeppestøl 
3. Daniel Håkegård 

 

Karl Ove Jeppestøl tilsettes under forutsetning av biskopens godkjennelse for ordinasjon. 

 
Votering 

1. Lilja Kristin Thorsteinsdottir, enstemmig – 9 stemmer 
2. Karl Ove Jeppestøl, enstemmig – 9 stemmer 
3. Daniel Håkegård, enstemmig – 9 stemmer 

 

 

Vedtak  

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Nannestad og Stensgård sokn 

tilsettes: 
1. Lilja Kristin Thorsteinsdottir 
2. Karl Ove Jeppestøl, tilsettes under forutsetning av biskopens godkjennelse for 

ordinasjon. 
3. Daniel Håkegård 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

39/18 Tilsetting sokneprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Furuset sokn 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 
  

 

 
Møtebehandling 

Innstillingsrådets innstilling: 
1. Karl Ove Jeppestøl 
2. Hans Aage Gravaas 
3. Daniel Håkegård 

 

Rolf Reikvam fremmet nytt forslag til vedtak om å sende saken tilbake til innstillingsrådet for 

en ny vurdering av søker Siv Hege Henriksen Elstad. Forslaget fikk 1 stemme og falt. 
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Votering 

1. Karl Ove Jeppestøl, enstemmig – 9 stemmer 
2. Hans Aage Gravaas, 4 stemmer 

Daniel Håkegård, 5 stemmer 
3. Hans Aage Gravaas, 6 stemmer 

 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Furuset sokn tilsettes: 
1. Karl Ove Jeppestøl, tilsettes under forutsetning av biskopens godkjennelse for 

ordinasjon.  
2. Daniel Håkegård 
3. Hans Aage Gravaas, tilsettes under forutsetning av biskopens godkjennelse for 

ordinasjon. 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Saker til behandling 

 

 

40/18 Opprettelse av stilling: Fengselsprest Sarpsborg prosti med 
primært tjenestested Ravneberget fengsel 
 

Forslag til vedtak 
 

Det opprettes stilling som fengselsprest i 100% i Sarpsborg prosti, med primært tjenestested 

Ravneberget fengsel. 

 

 
Møtebehandling 

Det ble opplyst i møtet at stillingen er utlyst, med forbehold om at stillingen opprettes. Det 

ble gitt en muntlig orientering vedørende fengselspresttjenesten av biskopen. 

 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Det opprettes stilling som fengselsprest i 100% i Sarpsborg prosti, med primært tjenestested 

Ravneberget fengsel. 

 

 

[Lagre]  
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41/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile 
området 
 

Forslag til vedtak 

 

 
1. Borg bispedømmeråd tar til etterretning effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn 

til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi. 

Bispedømmerådet støtter at det kan opprettes en fellesfunksjon for regnskap og lønn, 

samt arkiv. Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse 

funksjonene kan, om nødvendig, overføres fra bispedømmerådet til felles enheter i 

rDNK. 

 

2. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, 

behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rDnk.  

 
 

3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder 

tilstrekkelig ressurser til å ivareta alle oppgaver og funksjoner som fortsatt tilligger biskop 

og bispedømmeråd.  

 
 

4. Borg bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og 

avtaleverk.  

 

5. Bispedømmerådet understreker samtidig at Borg bispedømmeadministrasjon de siste 

årene har foretatt effektiviseringstiltak innenfor økonomiforvaltning, tilskuddsforvaltning, 

HR-, arkiv og telefoni. En intern gjennomgang viser at potensialet for gevinstuttak i Borg 

ansees som begrenset enn det utvalgets innstilling kan antyde. Når bispedømmerådet 

støtter innstillingen beror det først og fremst på potensialet for å ta ut gevinst innenfor 

rDNK samlet. 

 

 

 

 

Møtebehandling 

 
Saken ble drøftet og det kom følgende forslag til endringer i vedtaket: 

 

Endring i pkt. 1: Borg bispedømmeråd tar til etterretning effektiviseringsutvalgets innstilling 

med hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og 

økonomi. Bispedømmerådet støtter at det kan opprettes fellesfunksjoner for merkantile 

tjenester. Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene 

kan, om nødvendig, overføres fra bispedømmerådet til felles enheter i rDNK. 

 

Tilføyselse i pkt. 2: Borg bispedømmeråd mener arbeidsgruppenes forslag må behandles i 

bispedømmerådene før beslutning om iverksetting fattes.   

 

Tilføyelse i pkt. 3: Borg bispedømmeråd ønsker at landsdekkende, merkantile funksjoner bør 

legges til bispedømmekontorene. 
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Tilføyelse i pkt. 4: Ved bispedømmekontorene utøver ansatte andre oppgaver enn 

stillingstittelen tilsier, men som er nødvendige for driften av kontoret og bispedømmerådet. 

En nedbemanning må ikke føre til at denne fleksibiliteten faller bort. 

 

Pkt. 5: Noe begrenset, «noe» strykes.  

 

Nytt forslag til vedtak ble stemt over. 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

1. Borg bispedømmeråd tar til etterretning effektiviseringsutvalgets innstilling med 

hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og 

økonomi. Bispedømmerådet støtter at det kan opprettes fellesfunksjoner for 

merkantile tjenester. Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til 

disse funksjonene kan, om nødvendig, overføres fra bispedømmerådet til felles 

enheter i rDNK. 

 

2. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, 

behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rDnk. Borg 

bispedømmeråd mener arbeidsgruppenes forslag må behandles i 

bispedømmerådene før beslutning om iverksetting fattes.   

 

3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder 

tilstrekkelig ressurser til å ivareta alle oppgaver og funksjoner som fortsatt tilligger 

biskop og bispedømmeråd. Borg bispedømmeråd ønsker at landsdekkende, 

merkantile funksjoner bør legges til bispedømmekontorene. 

 
 

4. Borg bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og 

avtaleverk. Ved bispedømmekontorene utøver ansatte andre oppgaver enn 

stillingstittelen tilsier, men som er nødvendige for driften av kontoret og 

bispedømmerådet. En eventuell nedbemanning må ikke føre til at denne 

fleksibiliteten faller bort. 

 

5. Bispedømmerådet understreker samtidig at Borg bispedømmeadministrasjon de 

siste årene har foretatt effektiviseringstiltak innenfor økonomiforvaltning, 

tilskuddsforvaltning, HR-, arkiv og telefoni. En intern gjennomgang viser at 

potensialet for gevinstuttak i Borg ansees som mer begrenset enn det utvalgets 

innstilling kan antyde. Når bispedømmerådet støtter innstillingen beror det først og 

fremst på potensialet for å ta ut gevinst innenfor rDNK samlet. 

 

 

 

 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 



 9  

42/18 Borg bispedømme 50 år i 2019: Godkjenning av budsjett 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd godkjenner budsjett for Borg bispedømmes 50-års 

jubileumsmarkering i 2019. 

 

 
Møtebehandling 

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

Borg bispedømmeråd godkjenner budsjettrammen for Borg bispedømmes 50-års 

jubileumsmarkering i 2019. 

 

 
Votering 

8 stemmer for forslaget 

1 stemme mot forslaget 

 
Vedtak  

 

Borg bispedømmeråd godkjenner budsjettrammen for Borg bispedømmes 50-års 

jubileumsmarkering i 2019. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

43/18 Oppnevning valgråd i Borg bispedømme kirkevalg 2019 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd oppnevner valgråd i Borg bispedømmeråd etter forslag drøftet i møtet.  

 

 
Møtebehandling 

Valgrådets ansvar og mandat ble endret i Kirkerådsmøtet 6.-8.juni. 

 

Ordlyden i vedtaket ble endret til: 

Borg bispedømmeråd oppnevner valgråd i Borg bispedømmeråd som foreslått av 

stiftsdirektøren.  

 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd oppnevner valgråd i Borg bispedømmeråd som foreslått av 

stiftsdirektøren.  

 

 

[Lagre]  
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44/18 Høring - strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 
 

Forslag til vedtak 
 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar til Strategiplan for 

samisk kirkeliv 2019-2029. 

 

 
Møtebehandling 

Det ble gjort en tilføyelse i slutten av vedtaket: 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar til Strategiplan for 

samisk kirkeliv 2019-2029, med de presiseringer og tillegg som fremkom i møtet. 

 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar til Strategiplan for 

samisk kirkeliv 2019-2029, med de presiseringer og tillegg som fremkom i møtet. 

 

 

HØRINGSSVAR FRA BORG BISPEDØMMERÅD 

Borg bispedømmeråd takker for anledningen til å svare på høringen om Strategiplan for 

samisk kirkeliv 2019-2029. Høringsnotatet gir en fyldig og interessant beskrivelse av samisk 

kirkeliv både når det gjelder historie, teologi og aktuelle utfordringer.  

 

Borg bispedømmeråd vil i det følgende kommentere problemstillinger som er særlig aktuelle 

for vårt bispedømme. 

 

Generell kommentar 

Et overordnet tema knyttet til samisk kirkeliv er hvor i strukturen kompetansen på samisk 

kirkeliv skal sikres og utvikles. Dette aktualiseres særlig i arbeidet med kirkeordning og 

prosessen som er satt i gang med sikte på større samhandling på kirkefagfeltet. Skal det 

være realisme i å nå målene i strategiplanen trengs det kompetanse både lokalt, på 

bispedømmenivå og på nasjonalt nivå. Dette tydeliggjøres under strategiene hvor det er 

egne underpunkter som beskriver ansvarsfordelingen mellom lokalt, regionalt og nasjonalt 

nivå. Borg bispedømmeråd har i dag ingen fagkompetanse på samisk kirkeliv, og vil 

understreke at det bør være en tydeligere sammenheng mellom realismen i mål og 

strategier for samisk kirkeliv, og hvilke ressurser bispedømmeråd og Kirkerådet har til å 

arbeide med disse målene og strategiene. 

 

En måte å løse dette på er å tilpasse mål og strategier inn mot hvilken del av landet det er 

snakk om. Det er betydelige forskjeller både når det gjelder bispedømmerådenes 

kompetanse på samisk kirkeliv, og i den samiske befolkningens tilknytning til kirken generelt, 

til menigheter og til liturgi. Dette kan tale for at vi trenger ulike mål og strategier basert på 

hvor i landet man bor. 

 

Når det er sagt vil Borg bispedømmeråd understreke at strukturen med punktlister under 

hvert strategimål som tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom Samisk kirkeråd/Kirkerådet, 

bispedømmerådene og lokalkirken er et godt redskap til å tydeliggjøre ansvar.  

 
Borg biskop har, med assistanse fra Sametinget, kartlagt den samiske befolkningen i Borg 
bispedømme. Dokumentasjonen viser at det er mennesker oppført i samemanntallet i alle 
kommuner i Borg, bortsett fra to kommuner. I tillegg til de som er oppført i samemanntallet er 
det mange med samisk identitet og/eller opprinnelse, som ikke er registrert i 
samemanntallet. Det er derfor all grunn til å regne med at det finnes et ikke ubetydelig antall 
samer i alle sokn i Borg bispedømme. 
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Kommentarer til enkelte høringsspørsmål: 

4.1. Samisk språk og innhold i kirke- og gudstjenesteliv:  

I Borg bispedømme har det vært særlig aktuelt å løfte frem samisk språk og innhold i 

forbindelse med Samefolkets dag, altså nivå 4 i høringens kategorisering av gudstjenester. 

Biskopen har de siste fire årene oppfordret sokneprester og proster til å legge til rette for 

markeringer av Samefolkets dag. Sokneprestene har også blitt oppfordret til å kartlegge 

samiske ressurspersoner i menighetene som man kan dra veksel på, og som et minimum 

har biskopen anbefalt at dagen tematiseres i forbønnen og at det synges en salme som 

inneholder samisk tekst. Biskopen har anbefalt ressursene som er utviklet av Samisk 

kirkeråd. Årsrapporteringen viser at det så langt bare var to sokn som markerte Samefolkets 

i 2017, mot ett sokn i 2016. Ut over dette er det i Borg bispedømme én menighet (Furuset på 

Øvre Romerike) som har regelmessig samisk velsignelse i gudstjenesten. 
 

Borg bispedømmeråd ber Samisk kirkeråd vurdere om man skal ta inn et mål om at alle 

menigheter i Den norske kirke skal markere Samefolkets dag. Dette vil kunne bidra til å 

styrke samhandlingen mellom kirken nasjonalt, regionalt og lokalt når det gjelder samisk 

språk og innhold i gudstjenestene.  

 

Dette vil også legge til rette for at lokalkirken kan samarbeide med kommuner og andre 

aktører om å gi Samefolkets dag en tydelig profilering i lokalsamfunnene. Det har, som 

høringsnotatet beskriver, de siste årene vært et prisverdig forsoningsarbeid med mål om å 

skape rom for de menneskene som lever med følgende av assimilieringspolitikken, som har 

også kirken var en del av. Borg bispedømmeråd understreker nødvendigheten av at dette 

arbeidet fortsatt er en høyt prioritert forpliktelse for Den norske kirke. Markeringen av 

Samefolkets dag med et bredt samarbeid mellom kirken og andre aktører vil kunne være et 

viktig bidrag i det fortsatte forsoningsarbeidet.  

 

Borg bispedømmeråd støtter høringsnotates målsetning om at det opprettes en stilling som 

prest for samer i Sør-Norge. Vi ser at en slik spesialprestestilling, med oppgaver på tvers av 

bispedømmegrensene, vil kunne bidra til et betydelig løft for samisk kirkeliv i de 

bispedømmene som ikke nå har kompetanse på dette. En slik ressurs vil kunne styrke 

biskop og bispedømmerådets mulighet til å bidra til «kompetansedeling i bispedømmet slik 

at alle menigheter kan tilby samiskspråklig betjening ved behov». En slik 

spesialprestetjeneste kan også gi faglige innspill og veiledning til arbeidet for eventuelle 

utvalg for samisk kirkeliv på bispedømmenivå (høringsnotatet side 40). 

 
4.2. Samisk innhold og språk i trosopplæringen 

Det er viktig at det finnes tilgjengelig trosopplæringsmateriell på nettet i norsk-samisk 

utgave, som kan brukes av menigheter som kommer i kontakt med barn med samisk 

bakgrunn og identitet.  

 

Borg biskop har ved fleire anledninger anbefalt «Bibelboka mi», som er oversatt til kvensk, 

lulesamisk og nordsamisk, som en viktig ressurs i trosopplæringsarbeidet. Den er utviklet i 

samarbeid mellom IKO og Borg bispedømme. 

 

Borg bispedømmeråd vil understreke den generelle betydningen at det kirken fortsatt jobber 

målrettet for å  oversette ressurser og materiell til samisk språk som kan brukes både i 

gudstjenesteliv, salmesang, trosopplæring og annen virksomhet. Det er avgjørende at 

materiellet kan benyttes av kirkelig ansatte og frivillige som ikke kan samisk språk, og at det 

det er enkelt å ta i bruk.  
 

 

 

 

[Lagre]  
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45/18 Forslag prosess revidering av strategiplan Den norske kirke i 
Borg 
 

Forslag til vedtak 
 

 

 

Borg bispedømmeråd vedtar stiftdirektørens forslag til prosess for rullering av strategiplan 

for den norske kirke i Borg med de endringer som framkom i møtet.  

 

 

 

Møtebehandling 
Stiftsdirektøren foreslår en moderat rullering av strategiplanen fram mot 2021, da Den 
norske kirke forventes å ha nytt grunnlag og kirkeordning på plass.  
 
Forslag til rulleringsprosess:  
1. Det arbeides fram et utkast til revidert strategiplan til bdr-møtet i september 2018.  

2. Utkast til revidert strategi sendes ut til alle menighetsråd og fellesråd, med mulighet for 
innspill.  

3. Revideringen er tema på alle prostivise samlinger høsten 2018.  

4. Revideringen er tema i kontaktmøter og Borg arbeidsgiverforum høsten 2018.  

5. Innspillene bearbeides og nytt forslag legges fram til bdrmøtet i april 2019.  

6. Forslag bearbeidet i bdr legges fram på ledersamling i jubileumshelgen mai 2019  

7. BDR vedtar revidert strategiplan i sitt junimøte 2019.  

 

 

Til pkt 5 gjøres følgende endring: Borg bispedømmeråd vedtar revidert strategiplan. 

Til pkt 6: Revidert strategiplan presenterer på ledersamling i jubileumshelgen mai 2019. 

Pkt 7: strykes. 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til prosess for rullering av strategiplan 

for den norske kirke i Borg med de endringer som framkom i møtet.  

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

46/18 Forslag møtedatoer for Borg bispedømmeråd 2019 
 

Forslag til vedtak 
 

Møtedatoer for Borg bispedømmeråd 2019 vedtas med de innspill som fremkom i møtet. 

 

Våren: 

Tirsdag 29.januar 

Tirsdag 26.mars i forkant av Kirkemøtet (27.mars - 2.april) 
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Torsdag 9.mai 

Onsdag 12.juni med sommeravslutning 

 

Høst: 

Tirsdag 17.september med proster 

Mandag 28.oktober med Ungdomsrådet 

Torsdag 12.desember, felles lunsj med staben ved bispedømmekontoret 

 

 

 

 

Møtebehandling 

 Det er ønskelig å få til et ekstra møte til behandling av Kirkemøtesaker, dette tas nærmere 

opp på møtet 3.september 2018 sammen med fastsettelse av møtested og tidspunkter. 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar følgende møtedatoer for Borg bispedømmeråd 2019, med de 

innspill som fremkom i møtet: 

 

Våren: 

Tirsdag 29.januar 

Tirsdag 26.mars i forkant av Kirkemøtet (27.mars - 2.april) 

Torsdag 9.mai 

Onsdag 12.juni med sommeravslutning 

 

Høst: 

Tirsdag 17.september med proster 

Mandag 28.oktober med Ungdomsrådet 

Torsdag 12.desember, felles lunsj med staben ved bispedømmekontoret 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
47/18 17/01967-17 Orienteringssaker Borg BDR 13.06.2018 

1 18/00419-14 Årsrapport 2017 RAMU Borg 

2 18/00419-12 HMS-handlingsplan Borg 2018 

 
Muntlige orienteringer: 

 

Biskop 
- Orienterte fra Bispemøtet. Bispemøtets protokoll sendes bispedømmerådet 
- Biskopen er Bispemøtets representant i Mellomkirkelig Råd, og var delegat til 

generalforsamling i europeiske kirker i Serbia 31.05 - 07.06 2018. 
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Stiftsdirektør 
- Prostiinndeling: Grunnet kommunesammenslåinger og konsekvenser av dette, 

uavklarte forhold i tilknytning til ny kirkeordning og tros- og livssynslov endres ingen 
struktur nå. Stillingen som prost i Vestre Borgesyssel lyses ut. Stiftsdirektøren 
kommer tilbake til bispedømmerådet med enkle justeringsforslag av prostigrenser 
der det er nødvending når fellesrådsgrenser endres 

- Kirkerådet ved direktør har nedsatt en arbeidsgruppe som vil se nærmere på 
samordning av ressurser innenfor kirke- og samfunnsavdelingene på 
bispedømmekontorene 

 

Karin-Elin Berg 
- Aktuelle saker fra Kirkerådsmøtet 6.-8.juni:  

 Tilsetting av ny biskop i Tunsberg 
 Utsatt høring om kirkeordning 
 Avvikling av tilleggsgavefondet 
 Kirkevalg 
 Sak om LHBT 
 Evaluering av Kirkemøtet 2018 

 
Vedtak 

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
48/18 17/01967-18 Referatsaker Borg BDR 13.06.2018 

1 18/00478-10 Referat fra prostemøte 7.mai 2018 

2 18/00418-12 Referat fra kontaktmøte i Borg bispedømme 

25.05.18.docx 

3 18/00419-11 Referat fra møte i RAMU Borg 25.05.18 

 
Vedtak 

De fremlagte sakene tas til etterretning. 

 

 

 

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet mandag 3.september 2018. 
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