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Godkjenning av innkalling og saksliste 

44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 08.06.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 44/21 

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

 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Greåker, Tune 
Soli og Holleby samarbeidsområde 

 Tilsetting av sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Idd og 
Enningdalen sokn 

 Tilsetting av fengselsprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Halden 
fengsel 

 Tilsetting av Byprest i Lillestrøm, Nedre Romerike prosti 

 Tilsetting av kapellan i Domprostiet med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

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

 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Greåker, Tune 
Soli og Holleby samarbeidsområde 

 Tilsetting av sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Idd og 
Enningdalen sokn 

 Tilsetting av fengselsprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Halden 
fengsel 

 Tilsetting av Byprest i Lillestrøm, Nedre Romerike prosti 

 Tilsetting av kapellan i Domprostiet med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn 
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[Lagre vedtak]  

 

 
Godkjenning av protokoll 

45/21 Godkjenning av protokoll fra møte i BBDR 04.05.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 45/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 04.05.21 blir godkjent som fremlagt. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 04.05.21 blir godkjent som fremlagt. 
 

[Lagre vedtak]  
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Tilsettingssaker 

46/21 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Greåker, Holleby, Soli og Tune samarbeidsområde 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 46/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Greåker, Tune Soli og 
Holleby samarbeidsområde tilsetter Borg bispedømmeråd:  
 
1. Berit Michaela Vasdal. Vasdal tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for 
oppfylte kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd. fra dato for tilsettingsvedtaket, og 
med forbehold om biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

2. Frøydis Haug. Tilsettingen gjøres med forbehold om innmelding i Dnk.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Berit Michaela Vasdal, enstemmig 10 stemmer 

2. Frøydis Haug, enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Greåker, Tune Soli og 
Holleby samarbeidsområde tilsetter Borg bispedømmeråd:  
 
1. Berit Michaela Vasdal. Vasdal tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for 
oppfylte kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd. fra dato for tilsettingsvedtaket, og 
med forbehold om biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

2. Frøydis Haug. Tilsettingen gjøres med forbehold om innmelding i Dnk.  
 

[Lagre vedtak]  
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47/21 Tilsetting av fengselsprest i Søndre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Halden fengsel 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 47/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som fengselsprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Halden fengsel 
tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Jan Kay Krystad 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Jan Kay Krystad, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som fengselsprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Halden fengsel 
tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Jan Kay Krystad 

 

[Lagre vedtak]  
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48/21 Tilsetting av Byprest i Lillestrøm, Nedre Romerike prosti 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 48/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som Byprest i Lillestrøm by, Nedre Romerike prosti tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Nicholas Noble. Noble tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for oppfylte 
kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd. fra dato for tilsettingsvedtaket, og med 
forbehold om biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk 

2. Maylen Nupen 
 
Subsidiært tilsettes: 

1. Maylen Nupen 
2. Nicholas Noble. Noble tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for oppfylte 

kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd. fra dato for tilsettingsvedtaket, og med 
forbehold om biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Det ble fremmet forslag om å gå til votering av kandidatene i følgende rekkefølge: 
1. Nicholas Noble 
2. Maylen Nupen 

 
 
Votering 

1. Nicholas Noble, enstemmig – 10 stemmer 
2. Maylen Nupen, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som Byprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Lillestrøm tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. Nicholas Noble. Noble tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for oppfylte 
kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd. fra dato for tilsettingsvedtaket, og med 
forbehold om biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

2. Maylen Nupen 
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[Lagre vedtak]  

 

49/21 Tilsetting av sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Idd sokn og Enningdalen sokn 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 49/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Idd og Enningdalen 
sokn tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 
1. Sigvald Lorentsen Steilbu  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Sigvald Lorentsen Steilbu, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Idd og Enningdalen 
sokn tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 
1. Sigvald Lorentsen Steilbu  
 

[Lagre vedtak]  
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50/21 Tilsetting av kapellan i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Onsøy og Gressvik sokn 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 50/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar at stillingen som kapellan i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Onsøy og Gressvik sokn lyses ut på nytt. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forlag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar at stillingen som kapellan i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Onsøy og Gressvik sokn lyses ut på nytt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 
Saker til behandling 

51/21 Årsplan 2021-2022 med prioriteringer og satsinger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 51/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar årsplan 2021-2022 med de endringer som framkom i 
møtet. 
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet gjennomgikk årsplanen for 2021-2022, og det ble gitt innspill. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar årsplan 2021-2022 med de endringer som framkom i 
møtet. 
 
 
Årsplan Borg bispedømmeråd 2021-2022 

Bakgrunn 

Årlig behandler Borg bispedømmeråd årsplanen for sekretariatet sitt. De siste årene 
har årsplanen også vært en toårsplan pga. tidsmessig forskyvninger mht. til budsjett 
som gjør årsbaserte planer for kortsiktige og usynkrone. 
Det er strategiplanen til Den norske kirke i Borg 2019-2021 vedtatt av Borg bdr 
09.05.19, årsrapport 2020, oppsummering fra prostesamtaler ved siden av 
Kirkerådets satsinger som danner grunnlag for prioritering av satsingsområder.  
 
Årshjul for årsplan og årsrapportering  

Hva hvem Når 

Drøfting resultatmål  KOS og proster, 
ledergruppe 

november 

Vedtak resultatmål  Borg bdr desember 

Årsrapport  Proster/sekretariat februar 

Årsrapport  Borg bdr mars 

Drøfting 
årsplan/tiltak/satsninger 

Proster/sekretariat April/mai 

Årsplan/tiltak/satsninger Borg bdr Mai-juni 

Status årsplan  Proster /sekretariat september 

Status årsplan/satsinger Borg bdr Oktober 

 

Føringer fra strategiplan og Kirkerådet 

Strategiplanen har fire strategiske mål for Dnk Borg: 

1. Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger som et inkluderende og 

trosstyrkende fellesskap.  

2. Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.  
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3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.  

4. Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst- og kulturarbeid videreutvikles. 

Strategiplanen har videre 6 strategier som er naturlig å basere tiltak på: 

1. Styrke kvaliteten på aktiviteter og tjenester når kirken møter mennesker  

2. Videreutvikle helhetlig og målrettet kommunikasjon 

3. Utfordre medlemmene til å bruke og delta i lokalkirken 

4. Utvikle samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner 

5. Styrke samhandling mellom ansatte 

6. Kirken skaper trygge rom  

 
Kirkerådet har i år to satsinger som bør ligge som føringer for Borg bdr: «Det digitale 
kirkerommet – en relevant, tilstedeværende og tilgjengelig kirke på nett», og 
dåpssatsing. Kirkerådet vedtok på sitt desembermøte i 2020 årsplan for sekretariatet 
sitt. Våren 2021 har sekretariatet til Borg bispedømmeråd utviklet årsrapport for 
2020.  
Årsrapporten viser at til tross for Koronapandemien har kirken i stor grad 
gjennomført dåp og begravelser. Det er en naturlig nedgang i gudstjenestedeltagelse 
og andre kirkelige handlinger. Det er en nedgang i dåpshandlinger og vigsler. På 
grunn av en stor innstas og rask omstilling til digitale plattformer er måloppnåelsen 
for de fire strategiske målene god, og særlig på strategimål 3 er måloppnåelsen 
større enn forventet. I menighetene erfarer vi en større interesse og engasjement 
rundt sosiale medier og effektivt og målrettet kommunikasjonsarbeid. Videre opplever 
vi i 2020 også i Borg bispedømmeråd lavere søkning til ledige enn tidligere år.  

Status og videre planer prioriterte områder for Borg 
Bispedømmeråd 

Bispedømmerådet fattet vedtak i juni 2020 om prioriterte områder. Kirkerådet vedtok i 
sitt desembermøte videreføring av satsing på dåp og digital kirke, samt 
fokusområdene: Rekruttering, Diakoni, Frivillighet, Kirken i det flerkulturelle samfunn 
og Kirkelig gravferd.  
Under følger sekretariatets videre anbefalinger for prioriterte områder vedtatt juni 
2020 og Kirkerådets nye fokusområder basert på årsrapportens resultater og 
kapasitet. Som dere vil se anbefales i hovedtrekk en videreføring av vedtatte 
prioriteringer, kirke i det flerkulturelle samfunn og Kirkelig gravferd foreslås ikke som 
egne prioriterte områder. Kirken i det flerkulturelle  samfunn dekkes til en viss grad av 
dialogarbeidet gjennom ulike dialogforum, kirkelig gravferd vurderes ut fra 
årsrapporten som ikke nødvendig å prioritere nå. 

Prioriterte  
områder 

Beskrivelse Status Videre planer/budsjett 

Rekruttering Dette arbeidet er 
tosidig: 1. Høsten 
2020 konkretiserer 
vi en aktivitetsplan 
for ansettelser. 
Reform av ABV-
systemet. 2. Høsten 

Utviklingsarbeid 
våren 2021 

vedtak av 
rekrutteringsplan i BDR 
møtet i juni 2021 
Budsjett 550.000,- 
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2020 planlegger vi 
hvordan vi skal 
jobbe strategisk 
med å motivere 
ungdom til kirkelig 
tjeneste. Første 
skritt er å samle 
ungdomsmiljøene 
for råd som 
grunnlag for en 
plan. 

Diakoni Utrede og 
tydeliggjøre profil på 
diakonien i Borg 
forankret i 
bærekraftsmålene 
og bidra til nye 
diakoniplaner i 
lokalkirken. 
Videreføre 
engasjementet rundt 
inkluderende 
fellesskap og 
rettferdighet. Bidra 
inn i driftsfasen 
Håpets katedral. 

Strategi for diakoni 
og samfunn vedtatt 
i bdr desember 
2020 
 

Milepæler definert i 
årsplan for sekretariatet 
2021-2022 
Sak om Kirkens etiske 
og juridiske forpliktelser 
overfor mennesker med 
nedsatt funksjonsevne- 
vedtak bdr desember 
2021 
Budsjett 500.000 
Stimuleringsmidler 
frivillighet 200.000,- 

Lederutvikli
ng/Oppgave
orientert 
ledelse 
jamfør 
medarbeide
rundersøkel
sen 

I samarbeid med 
Borg 
arbeidsgiverforum 
utarbeide plan for 
lederutvikling. 
Omfatter også 
lederstøtte til 
prostene og 
kirkevergene. 

Koronaåret gjorde 
dette arbeidet litt 
annerledes. Det er 
gjennomført 
ledersamlinger 
med prostene med 
dette i fokus, samt 
årskonferanse for 
Borg 
arbeidsgiverforum. 

Utfases som prioritert 
område- inngår som del 
av drift 
 

Kirkelig 
organisering 

Bidra til nasjonal 
prosess og ivareta 
koblinger til lokale 
og regionale 
prosesser med 
kirkelig 
organisering.  Fram 
mot målet om 
samlet styring og 
ledelse i Dnk. 

Rapport lagt fram, 
plan for arbeidet 
opp i bdr mai 
2021. 

Møtekostnader inkl. 
korona-tilpasninger  
Budsjett 80.000,- 

Trosopplæri
ng/kirkelig 
undervisnin
g. 

Tiltak for 
oppslutning, 
kommunikasjon, 
ledelse, 

Avventer nasjonal 
revidering av TOL 
reformen. 

Kartlegging status for 
skole-kirke-samarbeid 
og utarbeide 
analysegrunnlag 
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tydeliggjøring av 
fagkoordinatorenes 
rolle.  

(dokumentanalyse og 
brukerundersøkelse) for 
videre 
konfirmasjonsarbeid. 
planlagt høsten 2021 
Budsjett 500.000,- 
Stimuleringsmidler 
frivillighet 200.000,- 

Avskjed 
nåværende 
biskop, 
rekruttering 
ny biskop. 

Atle Sommerfeldt 
går av for 
aldersgrensen 
1.desember 2021? 

Kirkerådet 
behandler  
28.05.21 sak om 
utvidelse av 
ansattforhold etter 
fylte 70 år for 
ansatte i rDnk 

Uavklart – se BDR-sak 
54/21 

Frivillighet I Borg er frivillighet 
en strategi og 
frivillighet inngår i 
alle satsinger og 
tiltak.  

I alle satsingene 
kommer frivillighet 
som tema, for 
eksempel i digital 
kirke, 
trosopplæring, dåp 
og diakoni.  

I samarbeid med 
frivillighetsrådgivere i 
Kirkerådet avklares 
behov og gjennomføres 
tiltak for å bygge en god 
infrastruktur for 
frivillighet. Det kan for 
eksempel være tekniske 
systemer, materiell for 
opplæring av frivillige. 
Budsjett 500.000 
Det settes av 
stimuleringsmidler til 
frivillighet innenfor hvert 
prioriterte område. 

 
Status satsinger Borg bispedømmeråd: 

Satsingene på dåp og kommunikasjon er en oppfølgning av Kirkemøtets og 
Kirkerådets satsinger, urban kirke et resultat av det vi ser av trender i årsrapporten 
og statistikkene våre.  

Satsing beskrivelse status Planer 
videre 

Dåp Til tross for økning i 
antall 
dåpshandlinger må 
vi fortsatt ha fokus 
på 
dåpsoppslutningen. 
Basert på en 
kartlegging og en 
kunnskapsgjennomg
ang blir det 
utarbeidet en 

Strategi med 
prioriteringer for 
dåp vedtatt. 
Drop in dåp 
kampanje juni 
planlagt. Digital 
påmelding for alle 
menigheter er ok. 
Prosjektmedarbei
der ansatt i 
engasjement for 

Videre 
milepæler og 
tiltak besluttes 
av stiftsdirektør 
september. 
Budsjett vedtatt 
350.000,- 
Forslag 
ytterligere; 
200.000 til 
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prosjektplan som 
skal være klar i 
september 2020. 

utvikling av 
tjenestedesign. 

ekstra kapasitet 
og utvikling. 
 

Kommunikasjonslø
ftet  

ble vedtatt av Borg 
bdr og omfatter også 
digital kirke.  

Se egen 
statusrapport. 
Styringsgruppen 
jobber videre 
med justering av 
planer for 
postkoronatiden. 

Arbeidet 
fortsetter i 2021 
som planlagt. 
Budsjett 1,5 
millioner vedtatt 
Stimuleringsmidl
er frivillighet 
200.000,- 

Urbaniserende 
kirke. Gjelder både 
gudstjenestetilbudet, 
trosopplæring, 
kulturtilbud og 
diakonale tilbud. 
Dette er en 
dimensjon i alt 
arbeid framover. 

Hvordan være kirke i 
vår tid der vi erfarer 
at medlemmer både i 
småbyer, 
pendlergrender og 
Oslonære steder 
preges av urbane 
vaner og tankesett 
som gir endrede 
rammebetingelser og 
kontekst for kirkelig 
virksomhet?  Mange 
kirkelig ansatte 
opplever at 
tradisjoner får en 
mindre rolle i folks 
valg og levde liv. 

Temaet har vært 
på agendaen på 
ulike arenaer 
gjennom hele 
året. Biskopen 
har utviklet et 
notat om 
urbanisering og 
modernisering i 
Borg.  

Utvikles som 
kontekstbeskrive
lse mer enn 
satsing. Farger 
alle tiltak. 

«Den nye 
normalen» for 
folkekirken i Borg  
Gjelder for det 
meste av kirkens 
arbeid, både internt- 
og utadrettet arbeid.    

Hvordan vil 
samfunnet og 
kirkelivet endres 
etter pandemien? Vil 
medlemmene være 
vant til ikke å feire 
gudstjeneste og 
delta i 
trosopplæringsaktivit
eter mv.? Hva tar vi 
med videre av 
nyvunnet erfaring, og 
hvilke prioriteringer 
gjøres mellom nye 
tiltak/ 
arbeidsmetoder og 
gammel praksis?   

Temaet settes på 
dagsorden i 
møter med Borg 
arb.giverforum 
AU, prostene, 
kontaktmøte, 
fagmøter 

Tiltak i regi av 
Kirkerådet, 
bispedømmeråd
et og FR/MR 
samstemmes for 
optimal effekt og 
ressursutnyttels
e  

Studieturer 
Gjelder 
bispedømmerådets 
medlemmer og 
prostene 

Grunnet pandemien 
er planlagte 
studiereiser for 
bispedømmerådets 

Planleggingen tas 
opp igjen og 
administrasjonen 
utarbeider 
forslag.  

Budsjett: 
Tiltakene dekkes 
innen 
driftsbudsjettet 
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medlemmer og for 
prostene utsatt. 
 

Studieturene 
avstemmes mht. 
bispeskifte. 
 

 
Interne tiltak: Internkontroll, revidere beredskapsplan etter Gjerdrum, intern 
plan for kompetanseløft, personvern og datasikkerhet (GDPR). 
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

52/21 Plan for rekruttering, Borg bispedømme 2021-2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 52/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar plan for rekruttering 2021-2023 med budsjettramme, 
med de innspill som fremkommer i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet gjennomgikk planen for rekruttering 2021-2023, og kom med 
innspill. 
 
Bispedømmerådet ber om at saken utdypes med de innspill som ble gitt i møtet og at 
den legges frem igjen i møtet 14.09.21. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar plan for rekruttering 2021-2023 med budsjettramme, 
med de innspill som fremkom i møtet. 
 
Bispedømmerådet ber om at saken utdypes med de innspill som ble gitt i møtet og at 
den legges frem igjen på bispedømmerådsmøtet 14.09.21. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

53/21 Disponering av tilgjengelige budsjettmidler - Borg 
bispedømmeråd 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 53/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar disponering av ledige budsjettmidler med følgende 
rammer: 

- Driftsmidler inntil kr 630.000,- 
- Trosopplæringsmidler inntil kr 1.450.000,- 
- Diakoni/undervisningsmidler inntil kr 1.100.000,- 
- OVF-midler inntil kr 579.000,- i henhold til tidligere vedtatte tildeling 

 
Budsjettrevisjon for driftsmidler 2021 legges fram i bispedømmerådets 
septembermøte. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar disponering av ledige budsjettmidler med følgende 
rammer: 

- Driftsmidler inntil kr 630.000,- 
- Trosopplæringsmidler inntil kr 1.450.000,- 
- Diakoni/undervisningsmidler inntil kr 1.100.000,- 
- OVF-midler inntil kr 579.000,- i henhold til tidligere vedtatte tildeling 

 
Budsjettrevisjon for driftsmidler 2021 legges fram i bispedømmerådets møte 
14.09.2021. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

54/21 Rekruttering av ny biskop til Borg bispedømme 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 54/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd anmoder Kirkerådet om å legge tidsplan med formål om å 
tilsette ny biskop i Borg våren 2022.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Biskop Atle Sommerfeldt var ikke tilstede under behandling av saken, og domprost 
Kari Mangrud Alvsvåg møtte som stedfortredende biskop. 
 
Det ble gjort følgende endring i vedtaket: 
Borg bispedømmeråd anmoder Kirkerådet om å legge tidsplan med formål om å 
tilsette ny biskop i Borg første halvår 2022. 
 
Det nye forslaget til vedtak ble stemt over.  
 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd anmoder Kirkerådet om å legge tidsplan med formål om å 
tilsette ny biskop i Borg første halvår 2022. 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

55/21 Orienteringssaker BBDR 08.06.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 55/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Muntlige orienteringer 
 
Fra biskop: 

- Håpets katedral hadde besøk av kronprinsparet 3. juni, innvielse med bred deltagelse 
ble holdt 5.juni i forbindelse med verdens miljødag, og gudstjeneste i.fm. 
skaperverkets dag avholdt 6. juni.    

- Åpning av Hauges Minde besøkssenter og museum 3.juni med kronprinsparets 
deltagelse. 

- Åpning av Borgleden pilegrimssenter i Sarpsborg 1.juni 
- Visitas i Vestby 25.-30.mai 
- Bispemøtet og Mellomkirkelig råd har opprettet et faglig utvalg som skal jobbe med 

utredning av kirken i møte med jødedom og jøder. Endre Fyllingsnes, sokneprest i 
Fredrikstad domkirke er utvalgets leder 

 
Fra stiftsdirektør: 

- Gode resultater for felles drop-in-dåp kampanje som er et tilbud til alle menigheter i 
Borg  

- 8 drop-in-vielser på Romerike 
- I år er det 10 år siden 22.juli terrorangrepene, og dette markeres med bla 

klokkeringing i alle kirkene. Biskopen deltar i egen markering på Nesodden, og det vil 
bli flere nasjonale markeringer 

- Høring om kirkelig organisering sendes ut til menighetsråd, fellesråd og kommuner i 
Borg bispedømme i løpet av høsten 
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- Det vil bli ledig stilling som samfunns- og diakonirådgiver ved bispedømmekontoret. 
Stillingen lyses ut før sommeren 

 

 

Skriftlige orienteringssaker 
 

1 Arbeidsmiljøundersøkelse kvinnelige prester 2021 

 
 

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

2 Borg bispedømmeråd - Årsregnskap 2020 

 

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 
Referatsaker 

56/21 Referatsaker BBDR 08.06.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2021 56/21 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  
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1 Referat Borg arbeidsgiverforum 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

2 Referat fra møte i ressursgruppa for retreat, åndelig veiledning og 
pilegrim 22. april 2021 
 

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

3 Referat fra møte i SMM Borg 6.mai 2021 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

4 Referat Ungdomsrådet 12.05. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

Nest møte i Borg bispedømmeråd holdes 14.september 2021. 
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