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Godkjenning av innkalling og saksliste 

57/21 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 14.09.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 57/21 

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

 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike med tjenestested Råholt sokn 

 Tilsetting av prostiprest i Nordre Follo prosti 

 Tilsetting av sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn 

 Tilsetting av kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn 
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Sak 64/21: Prosess nominasjon ny biskop blir behandlet for lukkede dører. 
 
 
Votering 

Enstemmig 10 stemmer. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 
Sak 59/21 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike med tjenestested Råholt sokn 
Sak 60/21 Tilsetting av prostiprest i Nordre Follo prosti 
Sak 61/21 Tilsetting av sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby 

       sokn 
Sak 62/21 Tilsetting av kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn 
Sak 64/21 Prosess nominasjon ny biskop 
 
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

58/21 Godkjenning av protokoll fra møte i BBDR 08.06.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 58/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 08.06.2021 blir godkjent som fremlagt. 
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
 

Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 08.06.2021 godkjennes som fremlagt. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Tilsettingssaker 

59/21 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Råholt sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 59/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. John Olav Gundersen Saxlund 

2. Anniken Urianstad 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over 
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Votering 

1. John Olav Gundersen Saxlund, enstemmig – 10 stemmer 
2. Anniken Urianstad, enstemmig – 10 stemmer 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. John Olav Gundersen Saxlund 
2. Anniken Urianstad 

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

60/21 Tilsetting av kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested 
Vestby sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 60/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 
1. Øyvind Ådnøy Remmen 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Øyvind Ådnøy Remmen, enstemmig – 10 stemmer 
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Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 
1. Øyvind Ådnøy Remmen 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

61/21 Tilsetting av sokneprest i Søndre Follo prosti med 
tjenestested Vestby sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 61/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 
1. Per Willy Wilhelmsen 
 
 

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Per Willy Wilhelmsen, enstemmig – 10 stemmer 
 
 
 
 
 



 7  

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 
1. Per Willy Wilhelmsen 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

62/21 Tilsetting av prostiprest i Nordre Follo prosti 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 62/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som prostiprest i Nordre Follo prosti tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Vibeke Bergsjø Aas 

 
 

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Vibeke Bergsjø Aas, enstemmig – 10 stemmer 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som prostiprest i Nordre Follo prosti tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Vibeke Bergsjø Aas 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

63/21 Ny organisering og eierstruktur for Håpets katedral AS 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 63/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 Borg bispedømmeråd tar orienteringen til etterretning og uttrykker stor takk og 
stolthet over dette prosjektet og særlig til idemaker og leder Solveig Egeland. 

 Bispedømmerådets leder forslås som kandidat til det nye styret for Håpets katedral 
AS 

 Bispedømmerådet vil komme tilbake til økonomiske bidrag til etableringsfasen i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022. 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Presisering i vedtaket: Bispedømmerådet ønsker en tydelig representasjon fra 
bispedømmerådet og foreslår Karin-Elin Berg som kandidat til styret for Håpets katedral. 
 
Vedtak med presisering ble stemt over. 

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

 Borg bispedømmeråd tar orienteringen til etterretning og uttrykker stor takk og 
stolthet over dette prosjektet og særlig til idemaker og leder Solveig Egeland. 

 Bispedømmerådet ønsker en tydelig representasjon fra bispedømmerådet og foreslår 
Karin-Elin Berg som kandidat til det nye styret for Håpets katedral AS. 

 Bispedømmerådet vil komme tilbake til økonomiske bidrag til etableringsfasen i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022. 

 

[Lagre vedtak]  
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64/21 Prosess nominasjon ny biskop 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 64/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Det kunngjøres at forslag fra publikum som ønskes vurdert av bispedømmerådet må 

være bispedømmekontoret i hende innen den 10. oktober. 

2. Bispedømmerådet ber arbeidsutvalget, med nødvendig hjelp fra administrasjonen om 

å innstille på aktuelle kandidater og innhente opplysninger om disse fortløpende for å 

sikre god kvalitet på saksbehandlingen innenfor den gitte tidsramme. Alle mottatte 

navneforslag skal forelegges rådet.  

3. Bispedømmerådet avholder rådslagning om aktuelle kandidater i møte 26. oktober 

2021. Her må rådet være fulltallig. 

4. Bispedømmerådet vedtar nominasjonen i ekstraordinært møte den 4. november 

2021. Her må rådet være fulltallig. 

5. Bispedømmerådet vedtar uttalelse om hvilken av kandidatene med flest stemmer 

som ansees best skikket i møte den 13. januar 2022. 

6. Gjennomgangen om «Kvalifikasjoner og egenskaper hos en biskop» tas til 

orientering. 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Det legges opp til ekstra møtepunkter i fm nominasjonsprosessen og bispedømmerådet bes 
om å sette av: 
12.oktober kl. 19.00 – digitalt møte 
 4.november på ettermiddagstid (nærmere informasjon kommer) 

 
 
Pkt. 1 i forslag til vedtak utgår.  
Det foreslås følgende endring i pkt. 2: Bispedømmerådet ber AU om å legge frem forslag på 
kandidater som kan nomineres til biskop. 
 
Det ble stemt over forslag til vedtak med endringer. 

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 

 
 



 10  

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

1. Bispedømmerådet ber arbeidsutvalget om å komme tilbake til bispedømmerådet 

med forslag på kandidater som kan nomineres til biskop.  

2. Bispedømmerådet avholder rådslagning om aktuelle kandidater i møte 26. 

oktober 2021. (Her må rådet være fulltallig.) 

3. Bispedømmerådet vedtar nominasjonen i ekstraordinært møte den 4. november 

2021. (Her må rådet være fulltallig.) 

4. Bispedømmerådet vedtar uttalelse om hvilken av kandidatene med flest stemmer 

som ansees best skikket i møte den 13. januar 2022. 

5. Gjennomgangen av Questbackundersøkelsen «Kvalifikasjoner og egenskaper 

hos en biskop» tas til orientering. 

 
Det legges opp til ekstra møtepunkter i fm nominasjonsprosessen, i tillegg avtalt møte 26. 
okt. avholder bispedømmerådet møter:  
12.oktober kl. 19.00 – digitalt møte 
 4.november på ettermiddagstid (nærmere informasjon kommer) 

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

65/21 Høringssvar - endringer i gravplassloven og 
gravplassforskriften 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 65/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd stiller seg bak forslaget fra Barne- og familiedepartementet om 
endringer i gravplassloven og gravplassforskriften, med de endringer som fremkom i 
møtet.   
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Utkast til høringssvar ble gjennomgått og bispedømmerådet gav innspill til ulike punkt 
i høringssvaret.  
 
Votering 
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Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd stiller seg bak forslaget fra Barne- og familiedepartementet om 
endringer i gravplassloven og gravplassforskriften, med de endringer som framkom i 
møtet. 
 
Borg bispedømmeråds høringssvar: 
Barne- og familiedepartementet har sendt ut en høring om endringer i gravplassloven og 
gravplassforskriften. Departementet varslet i Prop. 1 S (2019-2020) at det ville «vurdere 
behovet for endringar i dei føresengene som er gitte i medhald av gravferdslova».  
 
Første del av høringen gjelder forvaltningsrettslige spørsmål. Noen av fremleggene er utløst 
av ny trossamfunnslov fra januar 2021.  
 
Høringen fremlegger forslag om at arkivlov og taushetsplikt ønskes videreført slik det var da 
dette ble regulert i fellesrådene av kirkeloven og forvaltningsloven.  
 
Fra januar 2021 la departementet oppgavene som bispedømmerådene har hatt etter 
gravplassloven, til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Derfor fremlegges det i høringen 
at statsforvalteren er klageinstans når gravplassmyndigheten gjør vedtak om innsyn etter 
offentlighetsloven. Det er videre et fremlegg om at gravplassmyndigheten (når denne er 
kommunal) skal innhente synspunkt fra de organene i Den norske kirke som vedkommer 
saken, ved utvidelse, endring og lignende på gravplass ved en kirke.  
 
Krav om medlemskap i Den norske kirke for tilsatte som arbeider med gravplasser er 
tidligere opphevet. Som en naturlig følge av dette oppheves også regelen om unntak. Den 
generelle reguleringen i likestillings- og diskrimineringsloven er i høringen vurdert som 
tilstrekkelig. 
 
Den resterende delen av høringen handler om urnevegg, gravlegging ved vanskelige 
jordforhold og regulering av forsøk med ny teknologi. Alle temaene er godt gjort rede for.  
 
Gravplassloven § 8 sier at minste fredningstid er 20 år. Dette vil også gjelde for urnevegg. 
Det har vært diskutert om 20 år skal være maksimal fredningstid for urnevegg, men høringen 
legger ikke opp til en øvre begrensning i tid på fredning. Det er tenkt at bruk av urnevegg 
skal reguleres på samme måte som for minnelund.  
 
Gravplassforskriften § 21 første ledd krever at navn på gravminne «skal være identisk med 
navnet på den som er gravlagt». Andre ledd gir den lokale gravplassmyndigheten hjemmel til 
å gi lov til at navn og data på avdøde blir flyttet fra det opprinnelige gravminnet. Navneflytting 
bryter sammenhengen mellom gravinnhold og navn og data på gravminnet eller navneplaten. 
Navneflytting bør derfor ikke bli vanlig. I høringsuttalelsen er det tatt inn erfaringer fra 
dispensasjoner i forbindelse med navneflytting. Regulering og praktisering har vært noe ulik, 
derfor ønskes tydeligere regulering av praksis i gravplassforskriften. Borg bispedømmeråd 
ønsker en mindre streng praksis hva gjelder navn på gravminner enn det som foreslås i 
punkt 8.6. For noen familier vil det være ønskelig å kunne ha navnene på flere slektninger 
enn dem som er gravlagt på stedet, for å ha ett samlet minnested. 
 
Høringen utgreier godt om vurdering av regulering av bruk av kistegraver dersom forventet 
nedbrytingstid er langt ut over satt fredningstid. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

66/21 Høring om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
Kirkemøtet og bispedømmeråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 66/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar den fremlagte høringsuttalelsen om regler for valg av 
prest og lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet og bispedømmeråd, med de endringer som 
måtte framkommer i møtet. 
 
 

1. Støtter høringsinstansen forslaget om å skille ut reglene om valg av prest og 
lek kirkelig tilsatt fra kirkevalgreglene? 
 
Svar: Ja. En utskilling av reglene om valg av prest og lek kirkelig tilsatt vil bidra 
til å gjøre kirkevalgreglene mer oversiktlig og lettere tilegnelig.  
 

2. Støtter høringsinstansen forslaget om at valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
bispedømmeråd og kirkemøte blir gjennomført som heldigitalt valg? 
 
Svar: Ja. Det er flere forhold som gjør at et heldigitalt valg er å foretrekke fram 
for postvalg slik det har vært til nå. Digitalt valg har potensiale til økt 
valgoppslutning da et slikt valg vil bli lettere tilegnelig og innebære en forenklet 
prosess. Feilmargin kan elimineres ved at feilutfylte stemmesedler ikke vil 
være mulig å sende inn. Et digitalt valg vil spare ressurser ved 
stemmeopptelling. Et digitalt valg knyttet til et valgmanntall, vil kunne gi bedre 
sikkerhet slik at ingen uten stemmerett avlegger stemmer. Det legges også 
opp til at digitalt valg vil få universell utforming. De eventuelle ulempene vil 
etter Borg bispedømmeråd sitt syn være mindre enn fordelene som digitalt 
valg gir. 
 

3. Har høringsinstansen merknader til forslagene om beredskapsprosedyre og 
regler for omvalg ved ekstraordinære hendelser?  
 
Svar: Nei. Borg bispedømmeråd støtter forslaget om beredskapsprosedyre og 
regler for omvalg ved ekstraordinære hendelser. 
 



 13  

4. Har høringsinstansen merknader til regelforslagene for preferansevalg eller 
flertallsvalg? 
 
Svar: Nei. Borg bispedømmeråd mener at preferansevalg er den valgformen 
som gir best uttrykk for velgerens ønske. Preferansevalg innebærer at 
velgeren kan prioritere så mange kandidater som vedkommende ønsker på 
stemmeseddelen. Ved vanlig flertallsvalg vil nominasjonskomitéens 
forhåndsprioriteringer være mer utslagsgivende for det endelige resultatet.  
 
 

5. Har høringsinstansen merknader til forslagene om nye frister?  
 
Svar: Nei. Fristene som er foreslått baserer seg på erfaringer fra forrige valg 
og vil innebære både bedre prosess og forenkling av arbeidet med å 
forberede valget. 
 

6. Har høringsinstansen merknader til forslaget om skjæringsdato?  
 

Svar: Nei. Av hensyn til at det skal være forutsigbart for velgeren hvor 
vedkommende er registrert og for å forenkle arbeidet med manntallet bør 
skjæringsdato for manntallet for prest og lek kirkelig tilsatt settes til 1. juni og 
ikke 30. juni. Det vil øke sjansen for at de nødvendige opplysningene er gjort i 
manntallet før man går ut i ferie og før valget starter 10 august. Det bør 
vurderes om prester og lek kirkelig tilsatte som har sagt opp og fratrer sin 
stilling i tiden mellom 1. juni og 10. august bør tas ut av manntallet før den 1. 
juni siden de pga. oppsigelsestiden befinner seg i manntallet når 
skjæringspunktet inntreffer. 

 
7. Har høringsinstansen andre merknader til forslaget til regler? 

 
Svar: Ja. I §§ 2-1 og 2-2 punkt d bør teksten endres fra «vedkommende har 
en stilling på minst 15 timer i uken» til «vedkommende har en stilling på minst 
40%». Siden kirkelig lek tilsatt arbeider 37,5 timers arbeidsuke i hel stilling, 
mens prester arbeider 35,5 timers arbeidsuke, vil en lek kirkelig tilsatt i 40 % 
stilling ha stemmerett (tilsvarer 15 timer i uken), mens en prest i 40 % stilling 
ikke vil ha stemmerett. Denne forskjellen er uheldig og kan unngås ved å 
endre reglene slik at tilsatte med minst 40 % stilling får stemmerett. 

  

 
  

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
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Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar den fremlagte høringsuttalelsen om regler for valg av 
prest og lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet og bispedømmeråd, med de endringer som 
måtte framkommer i møtet. 
 
 

1. Støtter høringsinstansen forslaget om å skille ut reglene om valg av prest og 
lek kirkelig tilsatt fra kirkevalgreglene? 
 
Svar: Ja. En utskilling av reglene om valg av prest og lek kirkelig tilsatt vil bidra 
til å gjøre kirkevalgreglene mer oversiktlig og lettere tilegnelig.  
 

2. Støtter høringsinstansen forslaget om at valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 
bispedømmeråd og kirkemøte blir gjennomført som heldigitalt valg? 
 
Svar: Ja. Det er flere forhold som gjør at et heldigitalt valg er å foretrekke fram 
for postvalg slik det har vært til nå. Digitalt valg har potensiale til økt 
valgoppslutning da et slikt valg vil bli lettere tilegnelig og innebære en forenklet 
prosess. Feilmargin kan elimineres ved at feilutfylte stemmesedler ikke vil 
være mulig å sende inn. Et digitalt valg vil spare ressurser ved 
stemmeopptelling. Et digitalt valg knyttet til et valgmanntall, vil kunne gi bedre 
sikkerhet slik at ingen uten stemmerett avlegger stemmer. Det legges også 
opp til at digitalt valg vil få universell utforming. De eventuelle ulempene vil 
etter Borg bispedømmeråd sitt syn være mindre enn fordelene som digitalt 
valg gir. 
 

3. Har høringsinstansen merknader til forslagene om beredskapsprosedyre og 
regler for omvalg ved ekstraordinære hendelser?  
 
Svar: Nei. Borg bispedømmeråd støtter forslaget om beredskapsprosedyre og 
regler for omvalg ved ekstraordinære hendelser. 
 

4. Har høringsinstansen merknader til regelforslagene for preferansevalg eller 
flertallsvalg? 
 
Svar: Nei. Borg bispedømmeråd mener at preferansevalg er den valgformen 
som gir best uttrykk for velgerens ønske. Preferansevalg innebærer at 
velgeren kan prioritere så mange kandidater som vedkommende ønsker på 
stemmeseddelen. Ved vanlig flertallsvalg vil nominasjonskomitéens 
forhåndsprioriteringer være mer utslagsgivende for det endelige resultatet.  
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5. Har høringsinstansen merknader til forslagene om nye frister?  
 
Svar: Nei. Fristene som er foreslått baserer seg på erfaringer fra forrige valg 
og vil innebære både bedre prosess og forenkling av arbeidet med å 
forberede valget. 
 

6. Har høringsinstansen merknader til forslaget om skjæringsdato?  
 

Svar: Nei. Av hensyn til at det skal være forutsigbart for velgeren hvor 
vedkommende er registrert og for å forenkle arbeidet med manntallet bør 
skjæringsdato for manntallet for prest og lek kirkelig tilsatt settes til 1. juni og 
ikke 30. juni. Det vil øke sjansen for at de nødvendige opplysningene er gjort i 
manntallet før man går ut i ferie og før valget starter 10 august. Det bør 
vurderes om prester og lek kirkelig tilsatte som har sagt opp og fratrer sin 
stilling i tiden mellom 1. juni og 10. august bør tas ut av manntallet før den 1. 
juni siden de pga. oppsigelsestiden befinner seg i manntallet når 
skjæringspunktet inntreffer. 

 
7. Har høringsinstansen andre merknader til forslaget til regler? 

 
Svar: Ja. I §§ 2-1 og 2-2 punkt d bør teksten endres fra «vedkommende har 
en stilling på minst 15 timer i uken» til «vedkommende har en stilling på minst 
40%». Siden kirkelig lek tilsatt arbeider 37,5 timers arbeidsuke i hel stilling, 
mens prester arbeider 35,5 timers arbeidsuke, vil en lek kirkelig tilsatt i 40 % 
stilling ha stemmerett (tilsvarer 15 timer i uken), mens en prest i 40 % stilling 
ikke vil ha stemmerett. Denne forskjellen er uheldig og kan unngås ved å 
endre reglene slik at tilsatte med minst 40 % stilling får stemmerett 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

67/21 Regulering av konverteringsterapi - høringssvar fra Borg 
bispedømmeråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 67/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vil understreke at loven må beskytte de personer som den har 
som intensjon å beskytte. Administrasjonen bes oversende høringssvar i tråd med 
saksframlegget og de endringer som kom fram i møtet.  
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet ber administrasjonen om å utarbeide nytt forslag til høringssvar  
på bakgrunn av de innspill som ble gitt i møtet. Nytt forslag til høringssvar fremlegges 
rådet til ekstraordinært digitalt møte kl. 19.00 den 12. oktober 2021. 
 
Nytt forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Bispedømmerådet ber administrasjonen om å utarbeide nytt forslag til høringssvar på 
bakgrunn av de innspill som ble gitt i møtet. Nytt forslag til høringssvar fremlegges 
rådet til ekstraordinært digitalt møte kl. 19.00 den 12.oktober 2021. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

68/21 Budsjett og regnskap 2021 - status hittil i år 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 68/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innsparing jf. budsjett første halvår 2021 stilles til rådighet som følger:  

- Inntil kr 2 mill. til styrking av måloppnåelse via lokale og prostivise tiltak 
- Inntil kr 400 000,- settes av til tiltak og arrangement i forbindelse med bispeskifte. 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 
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Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innsparing jf. budsjett første halvår 2021 stilles til rådighet som følger:  
- Inntil kr 2 mill. til styrking av måloppnåelse via lokale og prostivise tiltak 
- Inntil kr 400 000,- settes av til tiltak og arrangement i forbindelse med bispeskifte. 

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

69/21 Møtedatoer for Borg bispedømmeråd 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 69/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar følgende møtedatoer for 2022, med de innspill som 
fremkommer i møtet: 
 
Vår:  
Tirsdag 28. februar – Årsrapport 2021 
Tirsdag 22. mars  
Tirsdag 3. mai 
Tirsdag 7. juni – Revidering årsplan 2022-2023 

 
 
Høst: 
Tirsdag 13. september – Forberedelse kirkemøtesaker 
Onsdag 21. - mandag 26. september – Kirkemøte i Trondheim  
Tirsdag 8. november 
Tirsdag 13. desember 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

I tillegg til de foreslåtte datoene, bes bispedømmerådet om å sette av følgende 
datoer i 2022 i fm utnevning av ny biskop: 
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13. januar 2022: Borg bispedømmeråd vedtar uttalelse om hvem som anses best 
kvalifisert av de tre bispekandidatene som har fått flest stemmer.  
10.-11. februar 2022: Kirkerådet avholder møte i Fredrikstad og vil kunngjøre 
utnevning av ny biskop i Borg.  
  
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtok følgende møtedatoer for 2022: 
 
Vår:  
Torsdag 13. januar – Uttalelse om hvem som ønskes utnevnt til biskop i Borg. 
Tirsdag 28. februar – Årsrapport 2021 
Tirsdag 22. mars  
Tirsdag 3. mai 
Tirsdag 7. juni – Revidering årsplan 2022-2023 
 
I tillegg til de foreslåtte datoene bes bispedømmerådet om å sette av 10.-11. februar 
da Kirkerådet avholder møte i Fredrikstad og vil kunngjøre utnevning av ny biskop. 
 

 
Høst: 
Tirsdag 13. september – Forberedelse kirkemøtesaker 
Onsdag 21. - mandag 26. september – Kirkemøte i Trondheim  
Tirsdag 8. november 
Tirsdag 13. desember 
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 
Orienteringssaker 

70/21 Orienteringssaker BBDR 14.09.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 70/21 
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Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

Muntlige orienteringer 

Fra biskop: 

 Studiereise til Finnmark for Bispemøtet 30.08-04.09 2021 

 Vistas i Våler 15.09-19.09 2021 

 Visitas i Borge, Fredrikstad 28.09-03.10 2021 

 Visitasforedragene fra 2012 – 2021 samles og utgis som bok på IKO forlag høsten 
2021. Biskop Sommerfeldt har i denne perioden visitert alle menigheter i Borg og 
målet er å gi en beskrivelse av lokalkirken og kirken i det norske samfunnet i dette 
decenniet.  

 Biskopen gjennomfører besøk i alle prosti i løpet av høsten.  

Fra stiftsdirektør 

 Høringsfrist for kirkelige høringsinstanser – også bispedømmerådene - er 1. 
desember 2021. Vi kommer tilbake til saken i bispedømmerådsmøtet 26. oktober.  

 Prostene møter ledergruppen ved BDR-kontoret til fag-/utviklingssamtaler i løpet av 
september.  

 Årskonferanse for Borg arbeidsgiverforum (kirkeverger, proster, biskop, stiftsdirektør, 
m.fl.) ble avholdt 6.-7. september. Tilrettelegging for rådenes høring om kirkelig 
organisering ble drøftet.    

 Stabsdager for ansatte ved bispedømmekontoret ble gjennomført 1.- 2. september. 

 Mona Nordengen er tilsatt ny samfunns- og diakonirådgiver ved 
bispedømmekontoret. Hun kommer fra stilling som teamleder i Kriminalomsorgen og 
tiltrer stillingen 18. okt. 2021.   

 Internrevisjonstemaet for Dnk har gjennomført tilsyn med fokus på personvern, se 
PowerPoint-presentasjoner i sak 70/21 

 Programposter i.fm. avslutning for biskop Atle Sommerfeldt: 
-  Prostivise besøk og avskjedsmarkeringer knyttes opp mot allerede avtale møter 
denne høsten.  
-  Søndag 28.november: Avskjedsgudstjeneste i Fredrikstad domkirke kl. 11.00, med 
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påfølgende mottakelse på Quality hotell Fredrikstad. Bispedømmerådet bes om å 
sette av dagen. 

 

 

 

 

Skriftlige orienteringer 

 

1 Nord Hålogaland og Borg bispedømmer- Presentasjon fra tilsyn 
våren 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 1 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

2 Fellesråd i Borg bispedømme - Tilbakemelding etter tilsyn våren 
2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 2 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 
Referatsaker 

71/21 Referatsaker BBDR 14.09.2021 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 71/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 10 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

1 Referat fra Ungdomsrådet 31.08.21 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 14.09.2021 1 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  
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