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Godkjenning av innkalling og saksliste 

59/20 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 10.11.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 59/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 
 
Tilsetting av kapellan i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Jeløy sokn 
Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Ræling og Øvre 
Rælingen sokn  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 
 
Tilsetting av kapellan i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Jeløy sokn 
Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Ræling og Øvre 
Rælingen sokn  
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Godkjenning av protokoll 

60/20 Godkjenning av protokoll fra bispedømmerådsmøtet 22.09.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 60/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 22.09.20 blir godkjent som fremlagt. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 22.09.20 blir godkjent som fremlagt. 
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Tilsettingssaker 

61/20 Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med 
tjenestested Rælingen og Øvre Rælingen sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 61/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Rælingen og Øvre Rælingen 
sokn tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Espen Robsahm Kjørven 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Espen Robsahm Kjørven, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Rælingen og Øvre Rælingen 
sokn tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Espen Robsahm Kjørven 

 

 

 

 

 

62/20 Tilsetting av kapellan i Vestre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Jeløy sokn 



 6  

 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 62/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Vestre Borgesyssel prosti, med tjenestested Jeløy sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. Pål Wirkola Svendsen 
2. Frøydis Haug 
3. Ole Jens Hovda 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Pål Wirkola Svendsen, enstemmig – 10 stemmer 
2. Frøydis Haug, enstemmig – 10 stemmer 
3. Ole Jens Hovda, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Vestre Borgesyssel prosti, med tjenestested Jeløy sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. Pål Wirkola Svendsen 
2. Frøydis Haug 
3. Ole Jens Hovda 
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Saker til behandling 

63/20 Strategiske føringer for personalressurser - Borg 
bispedømmeråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 63/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til strategiske føringer for 
personalressursene med de endringer som framkom i møtet.   
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til strategiske føringer for 
personalressursene med de endringer som framkom i møtet.   
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64/20 Høring om kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 64/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar høringssvar på «Høring om kvalifikasjonskrav for 
vigslede stillinger», med de innspill som fremkommer i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Ved en feil var kun følgeskrivet, ikke høringsnotatet, vedlagt saken. 
 
Det ble foreslått følgende tilføyelse i vedtaket:  
Bispedømmerådets AU godkjenner endelig høringssvar før det sendes til Kirkerådet. 
 
Forslag til vedtak med tilføyelse ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar høringssvar på «Høring om kvalifikasjonskrav for 
vigslede stillinger», med de innspill som fremkommer i møtet. Endelig høringssvar 
godkjennes av Bispedømmerådets AU før det sendes til Kirkerådet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

65/20 Høringssvar - høring om kirkevalg - overordnede 
problemstillinger 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 65/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd avgir høringsuttalelse i tråd med stiftsdirektørens innstilling. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet gjennomgikk problemstillingene og det ble gjort følgende 
voteringer: 
 
Problemstilling 1 - Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 
Her forelegges to hovedalternativer: 
Modell A: Modell med Nominasjonskomiteens liste og andre lister – 2 stemmer 
Modell B: Modell med utgangspunkt i selvstendige lister, og med nominasjonskomité kun der 
selvstendige lister ikke foreligger – 8 stemmer 
 
Problemstilling 2 – Supplerende nominasjon av lister og kandidater ved valg til  
Menighetsråd  
Her forelegges fire alternativer:  
Alternativ 1: Fortsette dagens ordning, med supplerende nominasjon bare ved for få  
kandidater.  
Alternativ 2: Åpne for supplerende nominasjon uansett hvor mange kandidater det er på  
Nominasjonskomiteens liste.  
Alternativ 3: Åpne for en utsatt frist for innlevering av lister fra andre grupper.  
Alternativ 4: Åpne for både supplerende nominasjon uansett og en utsatt frist for innlevering 
av lister fra andre grupper.  

- Enstemmig på alle punkter. 
 
Problemstilling 3 - Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet  

- OK, slik det er formulert 
 
Problemstilling 4 – tid og sted for valg  
Kirkeloven § 4 fastsatte at «kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar 
nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer». Bør denne bestemmelsen 
videreføres?  
Her forelegges tre alternativer:  
Alternativ a: Ja, dette bør fastsettes i kirkeordningen – 6 stemmer  
Alternativ b: Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene – 1 stemme 
Alternativ c: Nei – 3 stemmer 
 
Problemstilling 5 – Personvalgregler 

- OK, slik det er formulert 
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Problemstilling 6 – Forhåndsstemming 

- OK, slik det er formulert 

 
Flertallets mening gir grunnlaget for svarene. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd avgir høringsuttalelse med de innspill som fremkom i møtet. 

 

 

66/20 Høring om valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 66/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd anbefaler å gå over til en ordning med flertallsvalg for å sikre 
en enklere valgordning. Dette vil redusere risiko for feil i opptellingen og feil 
valgoppgjør. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak: 
Borg bispedømmeråd anbefaler å gå over til en ordning med flertallsvalg for å sikre 
en enklere valgordning. Dette vil redusere risiko for feil i opptellingen og feil 
valgoppgjør  
 
 
 
Nytt forslag til vedtak:  
Borg bispedømmeråd anbefale at man beholder ordningen med preferansevalg ved 
valg av geistlig representant og representant for kirkelige tilsatt i bispedømmerådene 
Dette for å unngå fløyvalg, og for å få et bredere perspektiv. 

 
 
Votering 



 11  

Opprinnelig forslag til vedtak – 2 stemmer 
 
Nytt forslag til vedtak – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd anbefale at man beholder ordningen med preferansevalg ved 
valg av geistlig representant og representant for kirkelige tilsatt i bispedømmerådene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
67/20 Høring- endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 67/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Borg bispedømmeråd takker for godt høringsnotat. 
2. Vedrørende punkt 2 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter forslag om å 

oppheve formuleringene om «etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet». 
3. Vedørende punkt 3 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 

om nytt fjerde ledd i kirkeordningen § 10. 
4. Vedrørende punkt 4 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 

om å endre § 10 slik at Kirkerådet kan treffe vedtak om å frata rådsmedlemmer 
vervet. Borg bispedømmeråd støtter også Kirkerådets forslag om å endre 
klagenemndas oppgaver som følge av dette. 

5. Vedørende punkt 5 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 
om å oppheve Kirkeordningen § 12 tredje ledd annet punktum og § 17 fjerde ledd 
annet punktum. 

6. Vedrørende punkt 6 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter ikke Kirkerådets 
forslag om at Kirkerådet skal være klageinstans i saker om ombygging og utvidelse 
av kirker. Det er naturlig at klagesaker behandles av Den norske kirkes klagenemnd. 
Borg bispedømmeråd forutsetter at klagenemnda på lik linje med Kirkerådet får saker 
tilstrekkelig opplyst med bistand fra administrasjonen. 

7. Vedrørende punkt 7; reglene om innmelding og utmelding: Borg bispedømmeråd 
støtter Kirkerådets forslag til nye regler for innmelding i og utmelding av samt 
tilhørighet til Den norske kirke. 

8. Vedrørende punkt 8 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 
om å oppheve reglement for bispemøtet.  
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9. Vedrørende punkt 9 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 
om endring i regler for bruk av liturgiske klær- forenkling av godkjenningsordning for 
stolaer. 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Forslag til vedtak godkjennes med tilleggstekst i pkt. 6 og 7. 
Nytt pkt. 6:  
Vedrørende punkt 6 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter ikke Kirkerådets 
forslag om at Kirkerådet skal være klageinstans i saker om ombygging og utvidelse 
av kirker. Det er naturlig at klagesaker behandles av Den norske kirkes klagenemnd 
og at fagfeltet tas hensyn til ved oppnevning av klagenemnda. Borg bispedømmeråd 
forutsetter at klagenemnda på lik linje med Kirkerådet får saker tilstrekkelig opplyst 
med bistand fra administrasjonen. 
 
Nytt pkt. 7: 
Vedrørende punkt 7; reglene om innmelding og utmelding: Borg bispedømmeråd 
støtter Kirkerådets forslag til nye regler for innmelding i og utmelding av samt 
tilhørighet til Den norske kirke. Borg bispedømmeråd mener for øvrig prinsipielt at 
ordningen med tilhørige burde videreføres.  
 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

1. Borg bispedømmeråd takker for godt høringsnotat. 
2. Vedrørende punkt 2 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter forslag om å 

oppheve formuleringene om «etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet». 
3. Vedørende punkt 3 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 

om nytt fjerde ledd i kirkeordningen § 10. 
4. Vedrørende punkt 4 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 

om å endre § 10 slik at Kirkerådet kan treffe vedtak om å frata rådsmedlemmer 
vervet. Borg bispedømmeråd støtter også Kirkerådets forslag om å endre 
klagenemndas oppgaver som følge av dette. 

5. Vedørende punkt 5 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 
om å oppheve Kirkeordningen § 12 tredje ledd annet punktum og § 17 fjerde ledd 
annet punktum. 

6. Vedrørende punkt 6 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter ikke Kirkerådets 
forslag om at Kirkerådet skal være klageinstans i saker om ombygging og utvidelse 
av kirker. Det er naturlig at klagesaker behandles av Den norske kirkes klagenemnd 
og at fagfeltet tas hensyn til ved oppnevning av klagenemnda. Borg bispedømmeråd 
forutsetter at klagenemnda på lik linje med Kirkerådet får saker tilstrekkelig opplyst 
med bistand fra administrasjonen. 

7. Vedrørende punkt 7; reglene om innmelding og utmelding: Borg bispedømmeråd 
støtter Kirkerådets forslag til nye regler for innmelding i og utmelding av samt 
tilhørighet til Den norske kirke. Borg bispedømmeråd mener for øvrig prinsipielt at 
ordningen med tilhørige burde videreføres.  
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8. Vedrørende punkt 8 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 
om å oppheve reglement for bispemøtet.  

9. Vedrørende punkt 9 i høringsnotatet: Borg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag 
om endring i regler for bruk av liturgiske klær- forenkling av godkjenningsordning for 
stolaer. 
 

 

 

 

 

68/20 Møtegodtgjørelse for representanter i Borg bispedømmeråd 
2020-2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 68/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar følgende satser for honorar og møtegodtgjørelse til rådets 
medlemmer for bispedømmerådsperioden 2020 – 2023:  

- Leder tilstås et årlig honorar på 0,5 G. 
- Nestleder tilstås et årlig honorar på 0,06 G, pluss møtegodtgjørelse. 
- Rådets øvrige medlemmer tilstås møtegodtgjørelse på 0,02 G pr møte man har 

deltatt på. Det samme gjelder for de som møter som 1. vara fra Åpen folkekirke, 
Nominasjonskomiteens liste og Bønnelisten.   

 
Det ytes kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til sentrale retningslinjer og på 
bakgrunn av innsendt krav. Kompensasjonen kan utbetales til den enkelte eller til 
arbeidsgiver.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble foreslått at leder tilstås et årlig honorar på 0,5 G, pluss møtegodtgjørelse. 
 
Nytt forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Fra 2021 foretas det utbetaling to ganger per år. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  
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Borg bispedømmeråd vedtar følgende satser for honorar og møtegodtgjørelse til rådets 
medlemmer for bispedømmerådsperioden 2020 – 2023:  

- Leder tilstås et årlig honorar på 0,5 G, pluss møtegodtgjørelse på 0,02 G. 
- Nestleder tilstås et årlig honorar på 0,06 G, pluss møtegodtgjørelse på 0,02 G. 
- Rådets øvrige medlemmer tilstås møtegodtgjørelse på 0,02 G pr møte man har 

deltatt på. Det samme gjelder for de som møter som 1. vara fra Åpen folkekirke, 
Nominasjonskomiteens liste og Bønnelisten.   

 
Det ytes kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til sentrale retningslinjer og på 
bakgrunn av innsendt krav. Kompensasjonen kan utbetales til den enkelte eller til 
arbeidsgiver.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

69/20 Stiftelse av Regionalt pilegrimsenter for Borgleden som ideelt 
aksjeselskap 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 69/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd anmoder biskop Atle Sommerfeldt om å stå som medstifter av 
aksjeselskapet Regionalt pilegrimsenter for Borgleden. Bispedømmerådet anfører at 
det er en målsetting at eierskapet blir overført til Den norske kirke v. Borg 
bispedømmeråd.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble lagt frem forslag om å utsette saken til neste møte. Forslaget fikk 1 stemme 
og falt.  
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Det ble foreslått å tilføye Borg biskop i vedtaket, samt følgende tilleggssetning: 
Vedtektene oversendes bispedømmerådet når de er klare. 
  
Vedtak med tilføyelse og tilleggssetning ble stemt over. 
 
Votering 

9 stemmer for 
1 stemme mot 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd anmoder Borg biskop Atle Sommerfeldt om å stå som 
medstifter av aksjeselskapet Regionalt pilegrimsenter for Borgleden. 
Bispedømmerådet anfører at det er en målsetting at eierskapet blir overført til Den 
norske kirke v. Borg bispedømmeråd. 
Vedtektene oversendes bispedømmerådet når de er klare. 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

70/20 Orienteringssaker Borg BDR 10.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 70/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Erfaringer fra Kirkemøtet 2020: 

 Bispedømmerådet trenger bedre tid til forberedelse, og en grundigere 
gjennomgang av sakene 

 Savnet felles måltid for delegatene fra Borg bispedømmeråd 

 Borg bispedømmeråd bør bli bedre på oppdatering av aktuelle saker fra KM 
på sosiale medier (Facebook o.l.) 
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 Savnet arbeidet i komiteer 

 Krevende med lange dager 

 Bør vurdere om delegatene fra Borg på forhånd skal peke ut enkelte saker 
som vektlegges som viktige for Borg? 

 God form på avstemmingsrutiner 

 Situasjonen med Covid-19 skapte noe usikkerhet mht. et så stort arrangement 

 Redaksjonskomité fungerte godt, og kan med fordel videreføres fremover 
 
 
Muntlig orienteringer 
 
Biskop og stiftsdirektør orienterte om Covid-19 situasjonen per nå. 
Oppdatert informasjon ligger på kirken.no/korona. Der finnes også lenker til 
YouTube-videoer for hele Dnk. 
 
Biskop: 

 Det har vært gjennomført visitas i 
-Gressvik og Onsøy 15.-20.september 

 -Skiptvet 3., 4. og 8. november  
 Visitasrapporter sendes til bispedømmerådet 

 I løpet av høsten har det har vært gjennomført fagsamtaler med alle de 8 
prostene og ledergruppa ved bispedømmekontoret, der tema har vært 
prioriteringer, resultatmål og planer 

 5 vigslinger i høst, noen utsettes pga. Covid-19 

 Håpets Katedral – planen er at den skal stå ferdig til FNs miljødag og 
Skaperverkets dag i begynnelsen av juni 2021. 

 
 
Stiftsdirektør: 

 Bispedømmerådet har mottatt foreløpig tildeling for 2021; ny fordelingsnøkkel 
er fullt implementert og tildelingen er indeksregulert med 2,7% for pris- og 
lønnsvekst.  

 Kirken har lansert ny nettside «Skjerikirken.no» for Dnks arrangement   

 I forbindelse med allehelgen ble det delt ut 4000 lys i lokalsamfunn i Borg  

 Borg bispedømmeråds vedtak om ekstra tildeling av midler til 
Kommunikasjonsløftet har blitt svært godt mottatt og de fleste fellesrådene får 
nå utstyr til digitale sendinger av gudstjenester o.a. fra kirken lokalt.  

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 
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Referatsaker 

71/20 Referatsaker BBDR 10.11.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020 71/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 10.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 
 

 

 

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 15.desember 2020. 
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