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Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 04.02.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 1/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

• Tilsetting av sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Våler og 
Svinndal sokn 

• Tilsetting av fengselsprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Romerike fengsel 
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig - 10 stemmer 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 

• Tilsetting av sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Våler og 
Svinndal sokn 

• Tilsetting av fengselsprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Romerike fengsel 

 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møte i BBDR 15.12.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 2/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 15.12.20 blir godkjent som fremlagt. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig - 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 15.12.20 blir godkjent som fremlagt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 

Tilsettingssaker 

3/21 Tilsetting av fengselsprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Romerike fengsel 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 3/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som fengselsprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Romerike fengsel 
tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 
1. Hildigunn B. Hauger-Dalsgaard  

2. Elise Gillebo Skredsvig  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
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Votering 

1. Hildigunn B. Hauger-Dalsgaard, enstemmig -10 stemmer 

2. Elise Gillebo Skredsvig, enstemmig – 10 stemmer 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som fengselsprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Romerike fengsel 
tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 
1. Hildigunn B. Hauger-Dalsgaard  

2. Elise Gillebo Skredsvig  
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

4/21 Tilsetting av sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Våler sokn og Svinndal sokn 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 4/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Våler og Svinndal sokn 
tilsetter Borg bispedømmeråd 

 
1. Bent Erik Hodnebrog. Kan tilsettes under forutsetning av fullført praktikum og 

biskopens godkjennelse for ordinasjon som prest i Den norske kirke 
2. Margrete Kvalbein. Kan tilsettes under forutsetning av fullført praktikum og 

biskopens godkjennelse for ordinasjon som prest i Den norske kirke 
3. Frøydis Haug  
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
 
 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Bent Erik Hodnebrog, enstemmig – 10 stemmer  

2. Margrete Kvalbein, enstemmig – 10 stemmer 
3. Frøydis Haug, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Våler og Svinndal sokn 
tilsetter Borg bispedømmeråd 

 
1. Bent Erik Hodnebrog, tilsettes under forutsetning av fullført praktikum og 

biskopens godkjennelse for ordinasjon som prest i Den norske kirke. 
2. Margrete Kvalbein, tilsettes under forutsetning av fullført praktikum og 

biskopens godkjennelse for ordinasjon som prest i Den norske kirke. 
3. Frøydis Haug  

 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

5/21 Budsjett for Borg bispedømmeråd 2021 - 1. gangs behandling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 5/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar rammene for budsjettering 2021, budsjett 2021 tas opp 
til ny behandling i rådets møte 17. mars 2021.  
 
 

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar rammene for budsjettering 2021, budsjett 2021 tas opp 
til ny behandling i rådets møte 17. mars 2021.  
 
 

[Lagre vedtak]  
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6/21 Opplysningsvesenets Fond - OVF- søknader Borg 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 6/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om tildeling av OVF-
midler 2021, med de endringer som fremkommer i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
 
 
Møtebehandling 

Det ble lagt frem forslag om å øke tildeling til menighetene Råholt, Fjellhamar og 
Lillestrøm for å styrke oppslutning om arbeid med dåp som er satsningsområde i Dnk 
i 2021. 
 
Nytt forslag til vedtak ble stemt over. 
 
 

Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om tildeling av OVF-
midler 2021, med de endringer som fremkom i møtet. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

Søknader prosjektår 3 av 3 

Nr Prosti Søker Prosjekt Tildelt beløp

VB Jeløy sokn

Kveldsgudstj. 2020. 7-8 søndager uten høymesse, 

men med kveldsgtj med ulik karakter 15 000

ØvR Ullensaker menighet

Den vesle fløyta og det store orgelet. Konsert for 

barneskoleelever 5 000

ØvR Ullensaker menighet Jazzgudstjeneste i Ullensaker kirke 4 000

NR Fjellhamar menighet

Fler unge deltar i og opplever gudstjesten som et 

inkluderende og trosstyrkende fellesskap. Vekt på å 

videreutvikling av gudstjenesten G2. 10 000

Sum 34 000

Styrke arbeidet med oppslutning om dåp 

Nr Søker Prosjekt Tildelt beløp

VB Rygge menighet Dåpsaksjon og dåpsutstilling 10000

ØvR

Hovin sokn ( i samarbeid med 

flere) Reklame for dåp og drop-in dåp 40000

ØvR Råholt sokn lørdagsdåp og drop-in dåp 30000

ØvR Ullensaker menighet ungdomskafe 13-16 år 5000

NR Fjellhamar menighet Dåp uten stor fest 25000

NR Lillestrøm kirkelige fellesråd Rommet av rommet 46000

VB Ekholt menighetsråd Øke oppslutning om dåp 10000

Sum 166 000

Andre søknader

Nr. Søker Prosjekt Tildelt beløp

D Freddy Fjellheim Oppsetting av Missa Mystica i Domkirken 0

NR

Inkluderende kirke, Nedre 

Romerike Arbeid for mennesker med utviklingshemming i koronatid 0

NR Skedsmo menighetsråd

Utvikle database til menighetens 

informasjonsarbeid 0

Sum 0

SAMMENDRAG

Søknadsbeløp 412 500

Innstilt beløp 189 000

Tildelt beløp 200 000

OVF-TILDELING 2021
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7/21 Status og planer videre Kommunikasjonsløftet i Borg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 7/21 

 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørs forslag til budsjett, mål og plan for 
Kommunikasjonsløftet 2021. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Saksfremlegg med status og planer videre for Kommunikasjonsløftet i Borg ble 
gjennomgått. 
 
Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørs forslag til budsjett, mål og plan for 
Kommunikasjonsløftet 2021. 

[Lagre vedtak]  
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8/21 Høring strategi for Den norske kirke 2022-2025 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 8/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar til strategi for 
Den norske kirke 2022-2025 med de endringer som framkom i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Forslag til høringssvar ble gjennomgått, og det ble lagt frem følgende forslag til 
endringer i vedtak: 
 

1. Borg bispedømmeråd slutter seg til strukturen i svarene. 
2. Stiftsdirektøren setter opp et forslag til bearbeidet tekst på bakgrunn av de 

innspill som ble gitt i møtet. Borg bispedømmeråd ber om at høringsfrist 
utsettes til etter 17.mars, evt. at det settes opp et ekstra møte i 
bispedømmerådet for å vedta høringssvaret.  

 
Det nye forslaget til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

1. Borg bispedømmeråd slutter seg til strukturen i svarene. 
2. Stiftsdirektøren setter opp et forslag til bearbeidet tekst på bakgrunn av de 

innspill som ble gitt i møtet. Borg bispedømmeråd ber om at høringsfrist 
utsettes til etter 17.mars, evt. at det settes opp et ekstra møte i 
bispedømmerådet for å vedta endelig høringssvar.  

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 



 12  

9/21 Høring: Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 9/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd har følgende tilbakemeldinger på høringens forslag:  
 

1. Modell for omfordeling mellom bispedømmerådene for tilskudd til prestetjeneste (ref. 
KM-sak 09/19, pkt. 1 og 2) termineres etter fordeling av tilskudd til 
bispedømmerådene for 2021. 

 
Borg bdr. anerkjenner de utfordringene som er beskrevet med å videreføre modellen 
og støtter at nåværende modell termineres. På den annen side oppfordrer Borg bdr. 
til at Kirkerådet i større grad omdisponerer ubrukte midler for å stimulere økt 
måloppnåelse i og på tvers av bispedømmer. Dette som en utvidelse av § 6 
Disposisjonsfullmakter i Kirkemøtets budsjettreglement hvor det heter: Kirkerådet har 
adgang til å omdisponere inntil 5 % av vedtatt budsjett mellom de ulike 
budsjettgrupper. 

 
2. Tildeling av midler til bispedømmerådene for 2022 og videre beregnes med 

utgangspunkt i en lønns- og prisjustering av forrige års budsjettrammer. 

 
Borg bdr. ber om at det tilføres midler til fengselspresttjeneste i takt med økningen av 
antall innsatte i fengslene i Borg, dette er særlig relevant mht. den vedtatte 
utbyggingen av Ullersmo fengsel på Romerike.  
 

3. Ved endringer i geografiske grenser mellom bispedømmene eller andre vesentlige 
endringer, skal omfordeling behandles av Kirkerådet. 

 
Borg bdr gir sin tilslutning til at Kirkerådet behandler endringer som gir grunnlag for 
omfordeling av midler mellom bispedømmerådene.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Det ble lagt frem følgende endring i forslag til vedtak: 
1. Borg bispedømmeråd ønsker ikke at modellen for omfordeling termineres, 

men vil ha et unntak for årene 2022 og 2023 (se pkt. 2). 
2. Borg bispedømmeråd støtter at man for tildeling 2022 og 2023 ikke benytter 

modellen, men at tildelingen beregnes med utgangspunkt i en lønns- og 
prisjustering av rammene for 2021. 

3. Ved endringer i geografiske grenser mellom bispedømmene behandles 
omfordeling av Kirkerådet, andre vesentlige endringer behandles av 
Kirkemøtet. 
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Det nye forslaget til vedtak ble stemt over. 

 

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

 
Borg bispedømmeråd har følgende tilbakemeldinger på høringens forslag:  

 

1. Borg bispedømmeråd ønsker ikke at modellen for omfordeling termineres, 
men vil ha et unntak for årene 2022 og 2023 (se pkt. 2). 

2. Borg bispedømmeråd støtter at man for tildeling 2022 og 2023 ikke benytter 
modellen, men at tildelingen beregnes med utgangspunkt i en lønns- og 
prisjustering av rammene for 2021. 

3. Ved endringer i geografiske grenser mellom bispedømmene behandles 
omfordeling av Kirkerådet, andre vesentlige endringer behandles av 
Kirkemøtet. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

10/21 Høring: Endring i kirkeordningen som følge av ny 
kirkebyggforskrift og nytt kirkerundskriv 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 10/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar om endring i 
kirkeordningen som følge av ny kirkebyggforskrift og nytt kirkerundskriv, med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Det ble foreslått følgende endringer i forslaget til vedtak: 
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Kirkebyggforskriften om godkjenning og klage ved avhending, riving eller tiltak utover 
vanlig vedlikehold: 
Kulepkt. 1: Bispedømmerådet legger til grunn at biskopen innhenter synspunkter fra 
menighetsrådene. 
Kulepkt. 3: «Vurderes om det bør» – endres til «Det bør regelfestes hvem som har 
klageadgang på biskopens vedtak». 
 
Nytt forslag til vedtak ble stemt over. 

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringssvar om endring i 
kirkeordningen som følge av ny kirkebyggforskrift og nytt kirkerundskriv, med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 
Borg bispedømmeråd har i møte 4. februar 2021 behandlet endringer i 
kirkeordningen som følge av ny kirkebyggforskrift og nytt kirkebyggrundskriv, og 
avgir med dette følgende høringssvar: 
 
Kirkebyggforskriften om godkjenning og klage ved avhending, riving eller tiltak utover 
vanlig vedlikehold: 

• Borg bispedømmeråd støtter at biskopen blir godkjenningsorgan for  
avhending, rivning eller tiltak ut over vanlig vedlikehold av kirkebygg. Dette er  
med å gi en nødvendig nærhet mellom godkjenningsorganet og det berørte  
sokn. Det er også biskopen som vigsler kirker, forordner gudstjenester og har  
annen myndighet vedrørende bruk av kirken, som f.eks. godkjenning av  
inventar og utstyr. Dette vil gi biskopen et bredt og helhetlig faglig ansvar på  
kirkebyggfeltet. Bispedømmerådet legger til grunn at biskopen innhenter 
synspunkter fra menighetsrådene. 

 

• Borg bispedømmeråd støtter at Kirkerådet blir klageorgan ved avgjørelser om  
avhending og nedlegging av kirker.  

  

• Det bør regelfestes hvem som har klageadgang på  
biskopens vedtak. Er det menighetsråd eller andre kirkelige og/eller offentlige  
organer, eller vil også enkeltpersoner/andre aktører ha adgang til å klage på 
biskopens vedtak?  

 
Kirkerundskrivet om tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan og bygningsloven:  

• Borg bispedømmeråd støtter at biskopen utpekes som kirkelig  
godkjenningsorgan i saker for tiltak på tomt ved listeført kirke  
som ikke har tilknyttet gravplass.  

 

• Borg bispedømmeråd støtter at ordningen avgrenses til tiltak på uteområdene  
til listeførte kirker, og at Kirkerådet fastsetter retningslinjer for dette.  
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Kirkerundskrivet om anskaffelse og avhending av inventar og utstyr:  

• Borg bispedømmeråd støtter at biskopen skal innhente uttalelse fra  
Riksantikvaren også ved fjerning og avhending av inventar og utstyr fra  
fredete og listeførte kirker. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

11/21 Høring - Ordning for fortsatt tilsetting etter fylte 70 år 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 11/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd støtter forslaget om at ansatte i rettssubjektet Den norske kirke 
kan tilbys arbeidsavtaler for ett år av gangen etter fylte 70 år, inntil maksimalt fylte 75 
år. Forslaget om 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist bes vurdert mht. eventuelle 
konsekvenser ved manglende sykepengerettigheter og muligheten for overgang til 
alderspensjon. For øvrig gir Borg bispedømmeråd sin tilslutning til de foreslåtte 
ordningene. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Det ble lagt frem følgende forslag til endringer i vedtak: 
1. Borg bispedømmeråd støtter intensjonen om at kirkelige arbeidstakere kan stå 

i stilling etter 70 år. Vi mener imidlertid at det tilsendte høringsbrev oppleves 
uklart og uferdig på flere området, og det er behov for nærmere avklaringer før 
det kan gjøres forpliktende vedtak i denne saken. Saken må blant annet sees i 
sammenheng med Regjeringens pågående høring om Lov om aldersgrense 
for offentlige tjenestemenn mm  
 

2. Borg bispedømmeråd vil anbefale at KR støtter Regjeringens endring av 
alminnelig aldersgrense i staten fra 70 til 72 år, samtidig som det kan være en 
ordning med ev. årlige avtaler frem til 75. Det vil imidlertid være prematurt å 
drøfte regelverk for praktisering før vi ser hvordan saken er konkludert fra 
Regjeringen og de nødvendige økonomiske og juridiske konsekvenser er 
utredet.  
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3. De mer konkrete spørsmål og motforestillinger vi har til den fremlagte skissen 
fra Kirkerådet er blant annet: 

a. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil denne saken få / 
kunne få for rDnK? Det vil være uforsvarlig å gjøre vedtak uten at alle 
økonomiske og administrative konsekvenser er kartlagt. 

b. Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få / kan få for den enkelte, 
inkludert ev. sykemelding og pensjon?  

c. Det virke uheldig at en ev. ny ordning bare skal gjelder de ansatte som 
er medlem i SPK (ansatte i rDnK). Vi mener at ev. nytt regelverk bør 
vurderes for alle ansatte i kirken som helhet.  

d. Vi tenker at ettårige forlengelser av arbeidsavtalen er særdeles lite 
tilfredsstillende for lederstillinger, særlig for biskoper og proster. Det kan 
være krevende å ha tilsynsperson med myndighet med 1-årige 
kontrakt, der arbeidsgiver kan si opp uten begrunnelse. Dersom det 
skal være avtaler for ledere bør det i alle fall være i form av toårige 
avtaler. Det vil være lettere å innføre foreslåtte endringer for prester 
som ikke har lederroller (og behovet for rekruttering vil her være større). 

e. Det er behov for å drøfte nærmere beslutningsprosesser for ev. 
inngåelse av nye arbeidsavtaler med fast ansatte. Prosedyren med 
avgjørelse hos biskop / preses er lite demokratisk forankret, selv om det 
skal skje i dialog med Kirkerådets /bispedømmerådets leder. 
 

4. Denne saken er ett av flere elementer i arbeid med en livsløpspolitikk. Vi 
tenker det ville være naturlig å se de ulike elementer i en slik politikk i 
sammenheng.  
Det er positivt av KRs arbeidsgiverutvalg kommer med «innspill i saker ang. 
regelverket», men det er viktig at en slik prinsipielle og vidtrekkende sak får 
grundig behandling og besluttes i åpent møte i et demokratisk valgt organ.  

 
Det nye forslaget til vedtak ble stemt over og fikk 4 stemmer. Forslaget falt. 
 
Det ble stemt over opprinnelig forslag til vedtak, der det innlemmes følgende tre 
problemstillinger: 

1. Økonomi 
2. Felles ordning i Dnk for ansatte i rettssubjektet og ansatte i fellesrådene 
3. Regjeringens arbeid 

 
Votering 

Opprinnelig forslag til vedtak med de tre problemstillingene fikk 6 stemmer 
 

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd støtter forslaget om at ansatte i rettssubjektet Den norske kirke 
kan tilbys arbeidsavtaler for ett år av gangen etter fylte 70 år, inntil maksimalt fylte 75 
år. Forslaget om 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist bes vurdert mht. eventuelle 
konsekvenser ved manglende sykepengerettigheter og muligheten for overgang til 
alderspensjon. For øvrig gir Borg bispedømmeråd sin tilslutning til de foreslåtte 
ordningene. 
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Borg bispedømmeråd har følgende tilleggsinnspill: 
1. Det stilles spørsmål ved om de økonomiske konsekvensene er godt nok 

utredet? 
2. Det er ønske om at det blir felles ordning i Dnk for ansatte i rettssubjektet og 

ansatte i fellesrådene/menighetsrådene.  
3. Det bør ses til regjeringens pågående arbeid med utredning av aldersgrensen 

for ansatte i staten.  
 
 

[Lagre vedtak]  

 

Orienteringssaker 

Muntlige orienteringer  
 
Fra biskop: 

• Visitaser i Korona-tiden: 
- Visitas gjennomføres ut ifra de smittevernhensyn som gjelder. 
- Visitas i Borge og Vestby utsettes til senere, visitas i Nannestad uke 10 
planlegges gjennomført. 

• Fra Bispemøtet: 
- BM jobber med en klimauttalelse.  

 
Fra stiftsdirektør: 

• Orienterte om personalsituasjon i presteskapet og på bispedømmekontoret. 
Frode Lagset er ansatt som ny kirkefagsjef på bispedømmekontoret etter 
Endre Fyllingsnes. 

• Oppfølging av vedtak fra forrige BDR møte: 
- Diakoni- og samfunnsstrategi er presentert. 
- Nye diakonistillinger i Borg; Gjerdrum får dekket 100% lønn i 2021. 

• Lørdag 20. mars 2021 er satt av til digital ledersamling. Bispedømmerådet bes 
om å holde av datoen. Mer info kommer. 

• Arbeidsveiledning – planlagt arbeid med omlegging fra ABV i grupper til 
stabsbasert ABV er startet. Fagdag for ABV-veileder avholdt 29.01.2021. 

• Kirkemøtet er utsatt til 11.-16. november 2021 
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12/21 Orientering om rekruttering i Borg bispedømme 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 12/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Rekruttering er et satsningsområde for hele Dnk. Administrasjonen gir i notatet en 
orientering om arbeidet så langt.  
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

13/21 OVF-eiendommer i Borg bispedømme som møter kriterier for 
overdragelse til Den norske kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 13/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Stiftsdirektør har sendt Kirkerådet oversikt over OVF-eiendommer i Borg som anses 
å ha særlig kirkelig relevans. Alle tjenesteboliger som er i bruk er inkludert, boliger 
som ligger i umiddelbar nærhet til kirkebygg er også inkludert.  
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  
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Saken ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

14/21 Orienteringssak: Å være en sak LHBT+: holdninger og 
arbeidsmiljø i Kirken 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 14/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

15/21 Biskopens fagforedrag til prester, diakoner og 
undervisningsansatte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 15/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

Referatsaker 

16/21 Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 06.10.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 16/21 

 
 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

17/21 Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 09.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 17/21 
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

18/21 Referat fra regionalt arbeidsmiljøutvalg (RAMU) Borg 
30.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 18/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  
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19/21 Referat fra møte i SMM Borg 1.desember 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 19/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

20/21 Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 11.12.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021 20/21 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 04.02.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

Neste møte i Borg bispedømmeråd er 17.03.2021. 


