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Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

61/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 30.10.18 
 

Forslag til vedtak 
 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

Tilsettingssak 63/18 og 64/18 

Orienteringssak 70/18 pkt. 4 

 

 
Møtebehandling 

Sak 70/18 pkt.7 Samtale med Borg ungdomsråd og bispedømmerådet utsettes til møtet 

11.desember 2019. 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

Tilsettingssak 63/18 og 64/18 

Orienteringssak 70/18 pkt. 4 

 

 

[Lagre]  
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Godkjenning av protokoll 

 

 

62/18 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 03.09.18 
 

Forslag til vedtak 
 

Protokoll fra bispedømmerådsmøtet 3.september 2018 blir godkjent som fremlagt. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig – 9 stemmer 

 
Vedtak  

Protokoll fra bispedømmerådsmøtet 3.september 2018 blir godkjent som fremlagt 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

Tilsettingssaker 

 

 

63/18 Tilsetting prost Vestre Borgesyssel prosti 
 

 

 
Møtebehandling 

Innstillingsrådets innstilling: 

  
1. Tor Bjørn Andresen Osberg  

2. Bodil Helene Selvik  

3. John Egil Rø  

 

 

Votering 

1. Tor Bjørn Osberg, 7 stemmer 

Bodil Helene Selvik, 2 stemmer 

2. Bodil Helene Selvik, enstemmig - 9 stemmer 

3. John Egil Rø, enstemmig - 9 stemmer 
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Vedtak  

Som prost i Vestre Borgesyssel prosti tilsettes:  

 
1. Tor Bjørn Andresen Osberg  

2. Bodil Helene Selvik  

3. John Egil Rø  

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

64/18 Tilsetting kapellan/barne- og ungdomsprest i Søndre Follo 
prosti med særskilt tjenestested Kroer og Ås sokn 
 
 

 

Møtebehandling 

Innstillingsrådets innstilling: 

 

1. Ingrid Ulvestad Øygard 

2. Sophie Panknin 

 

Votering 

1. Ingrid Ulvestad Øygard, enstemmig - 9 stemmer 

2. Sophie Panknin, enstemmig - 9 stemmer 

 

 
Vedtak  

Som kapellan/barne- og ungdomsprest i Søndre Follo prosti med særskilt tjenestested Kroer 

og Ås sokn tilsettes: 

 

1. Ingrid Ulvestad Øygard 

2. Sophie Panknin 

 

  

 

[Lagre]  

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

65/18 Endring i prostigrensene mellom Vestre og Østre 
Borgesyssel prosti 
 

Forslag til vedtak 
 

Hobøl, Tomter, Spydeberg og Skiptvet sokn overføres fra Vestre Borgesyssel til 
Østre Borgesyssel prosti. 
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Stiftsdirektøren gis fullmakt til å fastsette virkningstidspunktet for endringen. 
 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 

Vedtak  

Hobøl, Tomter, Spydeberg og Skiptvet sokn overføres fra Vestre Borgesyssel til 
Østre Borgesyssel prosti. 
 
Stiftsdirektøren gis fullmakt til å fastsette virkningstidspunktet for endringen. 
 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

66/18 Soknesammenslåing Spydeberg, Heli og Hovin menigheter 
 

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 Spydeberg, Heli 

og Hovin menigheter blir slått sammen til ett sokn, Spydeberg sokn fra 1. januar 

2019. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

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 Spydeberg, Heli 

og Hovin menigheter blir slått sammen til ett sokn, Spydeberg sokn fra 1. januar 

2019. 

 

 

[Lagre]  
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67/18 Borg bispedømmeråds høringssvar - Ny fordelingsnøkkel 
mellom bispedømmerådene for tilskudd til 
menighetspresttjenesten 
 

Forslag til vedtak 
 

Stiftsdirektør oversender høringssvar fra Borg bispedømmeråd, med de innspill som 

framkom i møtet.  

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 

Vedtak  

Stiftsdirektør oversender høringssvar fra Borg bispedømmeråd, med de innspill som 

framkom i møtet.  

 

Borg bispedømmeråd avgir følgende uttalelse:  

Borg bispedømmeråd har i sak 67/18 behandlet høringssak om ny fordelingsnøkkel mellom 

bispedømmerådene for tilskudd til menighetsprester og har følgende tilbakemeldinger på de 

7 høringsspørsmålene.  

 
1. Er det sider ved arbeidet med fordelingsnøkler og Kirkemøtesakene i Sak KM 18/16 og 
Sak KM 7/17 som burde vært fulgt opp på en annen måte?  

Borg bispedømmeråd er tilfreds med at fordelingsnøkkelen for ressursfordeling 
mellom bispedømmerådene er satt på dagsorden. 

 

I Rapport fra fordelingsprosjektet er det henvist til tjenesteordning for prester § 2 som 

grunnlag for fordeling av ressurser til prestetjenesten. Borg bispedømmeråd mener   

det må være et felles anliggende i hele Dnk at midlene fra statsbudsjettet til 

rettssubjektet Dnk disponeres på de måter som gir størst mulig måloppnåelse. Dette 

både med hensyn til de mål som er satt for Dnk utledet av Grunnlovens § 16 og de 

mål som er satt av Dnk i Kirkemøtevedtak med oppfølging i underliggende enheter. 

Vi etterlyser derfor en kobling av forslag til ressursfordeling mot visjons- og 

måldokument for Dnk, og en begrunnelse for den foreslåtte fordelingsnøkkelen som 

et godt verktøy for optimal måloppnåelse.  
   

 

2. Mener høringsinstansene at forventningene til en ny fordelingsmodell er tilfredsstillende 
ivaretatt i forslaget?  

Da den foreslåtte fordelingsnøkkelen kun gir en marginal omfordeling av ressurser til 

prestetjeneste mellom bispedømmene er ikke Borgs forventinger til ny 

fordelingsmodell innfridd. Endringer under 1 prosentpoeng pr bispedømme kan ikke 

sies å gi en reell omfordeling.  

 
 

3. Mener høringsinstansene at de parameterne som er benyttet og vektingen av disse, 
samsvarer med prestenes tjeneste og derfor kan brukes til å fordele budsjettmidler til 
menighetsprestetjeneste?  

- Borg bispedømmeråd støtter forslaget om både medlemsrelaterte og geografiske 
parametere, men mener vektingen av medlemstall bør være noe større. Det foreslås 
derfor at vektingen av medlemstall økes fra 15% til 20% og at vektingen av 
gudstjenester senkes fra 30% til 25%. Dette fordi medlemstallet på en god måte 
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gjenspeiler behovet for prestetjeneste for å utføre hovedarbeidsoppgavene jf. 
tjenesteordningens § 2, utover de tjenestene som har fått egne parameter i 
fordelingsnøkkelen. Vi mener således at medlemstall er et godt parameter for 
aktivitet både mht. kirkens nærvær i folks liv og knyttet til kirkens synlighet og 
deltakelse i lokalsamfunnene. Det vises her til Visjonsdokumentet for Dnk vedtatt av 
Kirkemøtet.     

- Sett i lys av Visjonsdokumentets pkt. 2 Flere søker dåp og trosopplæring, bør 
medlemstall inkludere tilhørige. Tilhørige utgjør viktige målgrupper for Dnks arbeid.     

- Sett i lys av kirkens diakonale oppdrag støttes at personer i lavinnteksthusholdninger 
teller som kriterium. Dette bør følges av økt fokus i hele Dnk på utadrettet diakonal 
satsing i prestetjenesten. Vi anbefaler at «Storbyutfordringer» endres til et begrep 
som bedre kommuniserer kriteriets innhold.   

- I kriteriet for reiser forutsettes det å være prestenes tjenestereiser som ligger til 
grunn. 

- I kriteriet for antall kirker forutsettes det at de kirkene som skal telle med har 
forordnede gudstjenester med et minimum pr år. 

 

Reiser  

Under rapportens oppsummering foreslås det at reiseutgifter til prestetjenesten fordeles 

på basis av gjennomsnitt av regnskapsførte utgifter de siste tre årene. Dette oppfattes 

som en egen fordelingsnøkkel for reiseutgifter til prestetjenesten. Borg bispedømmeråd 

mener midler til reiseutgifter må inngå i en samlet fordelingsnøkkel. Ved én 

fordelingsnøkkel for prestetjenesten oppnår man også en samlet oversikt over 

ressursene som stilles til rådighet for bispedømmene.   

 

 
Driftsutgifter 

Det tilligger det enkelte bispedømmeråd å prioritere mellom lønnskostnader og 

driftsutgifter, både når det gjelder prestetjenesten og for administrasjonen. I driftsutgifter 

til prestetjenesten ligger bl.a. arbeidsveiledning, etter- og videreutdanning, retreat og 

åndelig veiledning, studieturer samt særlige satsingsområder. Dette er viktige verktøy for 

biskopens ledelse av prestetjenesten og det enkelte bispedømmeråds måloppnåelse. Vi 

mener derfor midler til driftsutgifter ikke bør løftes ut, men inngå i fordelingsnøkkelen. 

Midler til særlige utfordringer – som rekruttering i nord – bør kunne tildeles særskilt, slik 

også rapporten åpner for.   
 

 

4. Bør det utarbeides en fordelingsnøkkel også for spesialprestetjenesten?  

Ja, Borg bispedømmeråd mener det bør utarbeides en fordelingsnøkkel for 
spesialprestetjenesten. Prestetjenesten ved de særskilte samfunnsinstitusjonene  
bør behandles for seg og det anbefales at dette gjøres som et særskilt prosjekt 
uavhengig av arbeidet med fordelingsnøkkel for menighetsprestetjenesten.  

 

5. Er det behov for andre endringer i prinsippene og fordeling av midler i gruppe 1A, 1B, 2 
og 3?  

Borg bispedømmeråd har tidligere foreslått at tilskudd til kirkelig undervisning 
(kateketstillinger) bør kunne ses sammen med trosopplæringsmidler.  

 

6. Er det tilslutning til konklusjonen i rapporten, med ny fordelingsnøkkel?  

Borg bispedømmeråd støtter at det skal innføres ny fordelingsnøkkel for fordeling av 
ressurser til menighetsprestetjeneste i Dnk. Vi støtter ikke forslaget om særlig 
fordeling av midler til reiseutgifter og driftsutgifter, jf. punkt over.  

 
 
7. Dersom det blir en ny fordelingsnøkkel, hvor raskt bør den implementeres?  

Samtaler om ressursfordelingen mellom bispedømmerådene ble startet før 

virksomhetsoverdragelsen fra staten. Borg bispedømmeråd mener derfor ny 
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fordelingsnøkkel bør tas i bruk fra 2020, evt. med en særskilt overgangsordning for 

Oslo og Sør-Hålogaland bispedømmer.  

  

 

 

 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

68/18 Borg bispedømmeråds høringssvar - Endring av Kirkemøtets 
budsjettreglement og økonomiregelverket for rettssubjektet Den 
norske kirke 
 

Forslag til vedtak 
 

Stiftsdirektøren oversender svar fra Borg bispedømmeråd på høring om endringer av 

Kirkemøtets budsjettreglement og Økonomiregelverket for rettssubjektet Den norske kirke, 

med de endringer og innspill som fremkom i møtet. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig, 9 stemmer 

 
Vedtak  

 

Stiftsdirektøren oversender svar fra Borg bispedømmeråd på høring om endringer av 

Kirkemøtets budsjettreglement og Økonomiregelverket for rettssubjektet Den norske kirke, 

med de endringer og innspill som fremkom i møtet. 

 

Borg bispedømmeråd avgir følgende uttalelse:  

Borg bispedømmeråd har i sak 68/18 behandlet høring om endringer av Kirkemøtets 

budsjettreglement og økonomiregelverket for rettssubjektet Den norske kirke. Borg 

bispedømmeråd har følgende tilbakemeldinger i høringssaken. 

 

 
Kirkemøtets budsjettreglement 

Kommentar til saksframstillingen: 

Kirkerådets høringsbrev viser til at Stiftelsesloven er lagt til grunn for at det skal være 

Kirkerådet som både fastsetter og godkjenner årsregnskapene for rettssubjektet Dnk (rDnk). 

I Stiftelseslovens § 30 er det uttrykkelig uttrykt at styret er stiftelsens øverste organ, slik er 

det ikke i rDnk hvor Kirkemøtet er øverste organ. Bestemmelsen om at det er Kirkerådet og 

ikke Kirkemøtet som evt. skal godkjenne årsregnskapet må derfor forstås som en 

særordning for Dnk forankret i Kirkelovens § 25. Normalt fastsetter styrer årsregnskapet og 

årsmøtene godkjenner – med vekt på å godkjenne styrets forslag til disponering av 

overskudd eller inndekning av underskudd. At fullmakten til evt. å godkjenne 

årsregnskapene legges til Kirkerådet må derfor tydelig være forankret i Kirkemøtets mandat 
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til å fastsette rammer for bruken av midlene «i tråd med Kirkemøtets bestemmelser» jf. 

Budsjettreglementets § 1, «vedtak om prioriteringer» jf. § 2 og vedtatte fordelingsnøkler.  

 

Borg bispedømmeråd anbefaler at normal praksis følges og at Kirkerådet fastsetter 

årsregnskapet mens Kirkemøtet godkjenner årsregnskapet. Dette for å sikre og tydeliggjøre: 

- Kirkerådet rapporterer til Kirkemøtet på oppfølgingen av § 1 «.. følge opp 

disponeringen ..» og § 2 «Kirkemøtet .. fatter vedtak om prioriteringer for kommende 

års budsjett.»  

- Kirkemøtet godkjenner Kirkerådets forslag til disponeringen av ubrukte midler eller 

inndekning av underskudd. Særlig i år med økonomiske utfordringer vil forankring i 

Kirkemøtet av det overordnede økonomiske ansvaret være viktig. 

- Ligger ikke godkjenningen av årsregnskapet til Kirkemøtet må de formelt kaste styret 

(Kirkerådet) dersom de vil gjøre andre disponeringer enn det Kirkerådet har gjort i sitt 

framlagte årsregnskap.  

- Fristen 1. juni for å avlegge årsberetning og regnskap til Kulturdepartementet gir rom 

for Kirkemøtebehandling. 

 

Ny budsjettgruppe 1C 

Særlig sett i lys av det pågående effektiviseringsarbeidet med opprettelse av felles enheter 

for administrative funksjoner underlagt Kirkerådets ledelse, gis det støtte til opprettelsen av 

budsjettgruppe 1C for rettssubjektsnivået. 

 

 

Kommentarer til enkelte paragrafer i Budsjettreglementet: 

§ 4 Resultatregnskap – Tilskudd til eksterne bokføres som Driftskostnader (kontogruppe 4) 

i rDnks regnskap. Det anbefales at dette nedfelles i budsjettreglementet som en 

tydeliggjøring. 

 

I Begrunnelsen for endringsforslagene til § 4 står følgende presisering:  

Rettssubjektskostnader foreslås tatt inn som egen undergruppe 1C under 

budsjettgruppe 1, men fordelingen av rammetilskudd til enhetene beregnes etter at 

rammen til budsjettgruppe 1B og 1C, 2 og 3 er trukket ut. 

 

Dette kan forstås som at budsjettgruppe 1B Trosopplæring, diakoni, undervisning og 

kirkemusikk og 1C Rettssubjektskostnader skal prioriteres framfor gruppe 1A som 

inneholder midlene til Kirkerådet, bispedømmerådene (og Svalbard kirke). Borg 

bispedømmeråd vil understreke viktigheten av at prestetjenesten som Dnks 

kjernevirksomhet blir høyt prioritert. Vi mener derfor at budsjettgruppene 1A, 1B og 1C - med 

unntak av pensjonsforpliktelsene - må sidestilles når fordeling av rammen for gruppe 1 

foretas.   

 

§ 10 Regnskap 

Månedlig periodisering av budsjett med tilhørende månedlige regnskapsperioder støttes. 

Formen på, nivåinndelingen av og hyppigheten av budsjett og regnskapsrapporteringen 

foreslås tatt ut av budsjettreglementet. Særlig sett i lys av det pågående arbeidet med 

effektivisering og omorganisering bør dette fastsettes av ledelsesnivåene i rDnk i.ht. 
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økonomireglementets § 6 om «tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig 

beslutningsgrunnlag».     

 

Kommentarer til enkelte paragrafer i Økonomiregelverket: 

§ 2 Organisering og økonomisk ansvar 

Ordlyden i pkt. a) og b) er formulert slik at det kan oppleves å svekke biskopenes ansvars og 

myndighetsområde. Teksten bør presiseres slik at punktets overskrift og innhold 

kommuniserer entydig.  

 

§ 7 Utarbeidelse av budsjettforslag til Kirkerådet 

Til pkt. d) – Borg bispedømmeråd ser behov for en avklaring mellom rettssubjektsnivå ved 

Kirkerådet og bispedømmerådene når det gjelder «bufferkapasitet». Også etter 

virksomhetsoverdragelsen fra staten og opprettelsen av rDnk, opprettholder biskopene og 

bispedømmerådene sine ansvars og myndighetsområder. At bispedømmene, som enheter 

innen budsjettgruppe 1A, kun gis svært begrensede muligheter for økonomistyring utover 

hvert regnskapsår er uheldig. Vi ber om at det vurderes ordninger med formål om større 

forutsigbarhet og fleksibilitet for hvert råd. F.eks. ved at inntil 5% av tildelingen automatisk 

kan overføres til neste budsjettår eller at det nedfelles at rådene har anledning til å benytte 

«sin andel» av fri egenkapital i et senere år.   

 

 

§ 25 Løpende økonomistyring 

Til pkt. b) Presiseringen av at alle utbetalinger skal behandles av to personer ser ut til å 

være i konflikt med forslag fra Effektiviseringsutvalget som foreslår forenklinger.   

 

 

§ 29 Organisering av økonomioppgaver 

Denne paragrafen ser ut til å være i konflikt med den planlagte organiseringen av 

økonomifunksjonene i rDnk. I den nye strukturen avgir bispedømmerådene ansvaret for 

organiseringen av økonomioppgavene til ny felles økonomienhet.  

 

 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

69/18 Borg bispedømmeråds budsjett for 2019 - 1. gangs 
behandling 
 

 
 

 

Møtebehandling 

Bispedømmerådet gis en orientering om budsjett for 2019 i møtet. 

 

 
Votering 
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Enstemmig, 9 stemmer 

 

Vedtak  

Borg bispedømmeråd tar orientering om budsjett for 2019 til etterretning. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
70/18 17/01967-21 Orienteringssaker BDR 30.10.18 

1 18/02693-12 Effektivisering av administrative- og merkantile tjenester 

i rettssubjektet Dnk 

Det vil gis nærere orientering når beslutningsnotat 

foreligger i BDR møtet 11.desember. 

2 18/04290-2 Høring: Kirkeordning for Den norske kirke 

Frist for innspill fra BDR medlemmer 9.november 

Sendes til ef565@kirken.no 

3 18/03007-17 Klage på behandling i tilsetting av kapellan i Onsøy og 

Gressvik sokn 

4 18/03948-7 Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 

13 1. ledd nr. 1 

Brev vedr. klage med påstand om diskriminering - 

anmodning om tilsvar 

- 18/03948-2 Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 

13 1. ledd nr. 1 

Svar på klage vedrørende påstand om diskriminering - 

sak 211/2018 Eidsvoll 

- 18/03948-3 Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 

13 1. ledd nr. 1 

Svar på klage vedrørende påstand om diskriminering - 

212/2018 Nannestad 

- 18/03948-4 Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 

13 1. ledd nr. 1 

Svar på klage vedrørende påstand om diskriminering - 

sak 213/2018 Furuset 

5 18/02787-3 Tidspunkt og sted for møtedatoer i Borg 

bispedømmeråd 2019 

6 17/00843-18 Notat fra SMM-samling i Tromsø 2018 

7 18/01117-3 Agenda for samtale mellom Borg Ungdomsråd og Borg 

bispedømmeråd 2018 

 
Muntlige orienteringer 

 

Fra biskop 

 Det har vært gjennomført visitas i: 

Aremark, Øymark, Ørje, Klund, Rødenes og Rømskog sokn 11.-16.september 

Østre Fredrikstad/Torsnes sokn 9.-14.oktober 

 Stiftelsesmøte Samarbeidsforum for barne- og ungdomsorganisasjonene 24.oktober 

Konstituerende møte der det ble valgt leder (fra KFUK/KFUM) og nestleder (fra 

NMSU). Et av hovedtema er styrking av trosopplæringsarbeidet.  
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 Deltar på økumenisk biskopkonferanse i Sigtuna 5.-9.november 

 Biskop og kommunikasjonsrådgiver/valgansvarlig gjennomfører i høst prostivise 
samlinger der det informeres om valg og velges medlemmer til 
nominasjonskomiteen, kåseri om folkekirken 2020 og et strategisk tema. Så langt har 
det vært avholdt samling i Sarpsborg, Øvre Romerike, Nordre Follo, Østre 
Borgesyssel og Vestre Borgesyssel. De aller fleste menighetsrådene har vært 
representert 

 Det er gjennomført 3 ordinasjoner 

 
 

 

Vedtak 

De fremlagte sakene ble tatt til orientering. 

 

Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
71/18 17/01967-22 Referatsaker BDR 30.10.18 

1 17/00843-17 Referat fra møte i SMM Borg 09.10.2018 

2 17/00843-15 Referat fra møte i SMM Borg 15.05.18 

3 17/04567-7 Referat 18.6 ressursgruppen innsamling 

4 18/00076-7 Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 21.09.2018 

5 18/01787-9 Referat fra møte i valgrådet i Borg bispedømme 

18.9.2018 

6 18/00478-14 Referat fra prostemøte 4.september 2018 

7 17/04567-8 Referat fra møte i ressursgruppe for innsamling 

10.10.18 

 
Vedtak 

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning. 


	MØTEPROTOKOLL
	Borg bispedømmeråd 2016-2019

