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Godkjenning av innkalling og saksliste 

19/22 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 22.03.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 19/22 

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

 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Vestby sokn 

 Tilsetting av kapellan i Fredrikstad domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik 
sokn 

 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Furuset sokn 

 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Årnes sokn 

 Tilsetting av sokneprest i Nordre Follo prosti med tjenestested Langhus og Siggerud 
sokn 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

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

 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Vestby sokn 

 Tilsetting av kapellan i Fredrikstad domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik 
sokn 

 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Furuset sokn 

 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Årnes sokn 

 Tilsetting av sokneprest i Nordre Follo prosti med tjenestested Langhus og Siggerud 
sokn 
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[Lagre vedtak]  

 
Godkjenning av protokoll 

20/22 Godkjenning av protokoll fra møte i BBDR 28.02.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 20/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 28.02.22 blir godkjent som fremlagt. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 28.02.22 ble godkjent som fremlagt. 
 

[Lagre vedtak]  
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Tilsettingssaker 

21/22 Tilsetting av sokneprest i Nordre Follo prosti med 
tjenestested Langhus og Siggerud sokn (2.gangs behandling) 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 21/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Nordre Follo prosti med tjenestested Langhus og Siggerud sokn 
tilsetter Borg bispedømmeråd:  
 

1. Helle Maria Wolstad 
2. Sigurd Navrestad Wennesland. Wennesland tilsettes under forutsetning av fullført 

praktikum og biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Helle Maria Wolstad, enstemmig – 8 stemmer 
2. Sigurd Navrestad Wennesland – 8 stemmer 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Nordre Follo prosti med tjenestested Langhus og Siggerud sokn 
tilsetter Borg bispedømmeråd:  
 

1. Helle Maria Wolstad 
2. Sigurd Navrestad Wennesland. Wennesland tilsettes under forutsetning av fullført 

praktikum og biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

 

[Lagre vedtak]  
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22/22 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Furuset sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 22/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Furuset sokn tilsetter Borg 
Bispedømmeråd: 
 

1. Lasse Thorvaldsen 
2. Anniken Urianstad 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Lasse Thorvaldsen, enstemmig – 8 stemmer 
2. Anniken Urianstad, enstemmig – 8 stemmer 

 
 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Furuset sokn tilsetter Borg 
Bispedømmeråd: 
 

1. Lasse Thorvaldsen 
2. Anniken Urianstad 

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 



 7  

23/22 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti med 
tjenestested Årnes sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 23/22 

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

1. Tyra Margrethe Ekhaugen. Ekhaugen tilsettes under forutsetning av fullført 
praktikum og biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk.  

2. Anniken Urianstad 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Tyra Margrethe Ekhaugen, enstemmig – 8 stemmer 
2. Anniken Urianstad, enstemmig – 8 stemmer 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

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

1. Tyra Margrethe Ekhaugen. Ekhaugen tilsettes under forutsetning av fullført 
praktikum og biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk.  

2. Anniken Urianstad 
 

[Lagre vedtak]  
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24/22 Tilsetting av kapellan i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Onsøy og Gressvik sokn 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 24/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Som kapellan i Fredrikstad domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn 
tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Geir Gjessing. Gjessing tilsettes under forusetning av fullført praktikum og biskopens 
godkjenning for ordiansjon i Dnk. 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Geir Gjessing, enstemmig – 8 stemmer 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Fredrikstad domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn 
tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Geir Gjessing. Gjessing tilsettes under forusetning av fullført praktikum og biskopens 
godkjenning for ordiansjon i Dnk. 

 

[Lagre vedtak]  
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25/22 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 22.03.2022 25/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd  
 

1. Geir Gjessing. Gjessing tilsettes under forutsetning av fullført praktikum og 
biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Geir Gjessing, enstemmig – 8 stemmer 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Vestby sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd  
 

1. Geir Gjessing. Gjessing tilsettes under forutsetning av fullført praktikum og 
biskopens godkjenning for ordinasjon i Dnk. 

 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

26/22 Strategiske føringer for personalressurser - 1. og 2. linje 
funksjoner og oppfølging av Kirkemøtesaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 26/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd ser behov for å øke bemanningen ved bispedømmerådets 
sekretariat, men finner ikke økonomisk grunnlag i nåværende tildeling for å opprette 
stilling fast. Det arbeides videre med å styrke bemanningen gjennom 
prosjektstilling(er) og kjøp av tjenester finansiert av evt. mindreforbruk som oppstår 
gjennom året.  
 
   
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Det ble lagt frem forslag om følgende tilføyelse i vedtaket: 
«Bispedømmerådet ber om å få en sak tilbake i løpet av året, som synliggjør 
handlingsrommet for 2023». 
 
Nytt forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd ser behov for å øke bemanningen ved bispedømmerådets 
sekretariat, men finner ikke økonomisk grunnlag i nåværende tildeling for å opprette 
stilling fast. Det arbeides videre med å styrke bemanningen gjennom 
prosjektstilling(er) og kjøp av tjenester finansiert av evt. mindreforbruk som oppstår 
gjennom året.  
 
Bispedømmerådet ber om å få en sak tilbake i løpet av året, som synliggjør 
handlingsrommet for 2023. 
 

[Lagre vedtak]  
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27/22 Budsjett for Borg bispedømmeråd 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 27/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar det framlagte forslaget til budsjett for 2022.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Budsjett for 2022 ble gjennomgått i møtet, og opprinnelig forslag til vedtak ble stemt 
over. 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar det framlagte forslaget til budsjett for 2022.  
 

[Lagre vedtak]  

 

 

28/22 Årsrapport 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 28/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar Borg biskop og bispedømmerådets årsrapport for 2021 
med de endringer som framkom i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 
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Møtebehandling 

Årsrapporten ble presentert av Karianne Hjørnevik Nes. 
 
Bispedømmerådet ber om at det sendes pressemelding med positive funn til lokale 
media. 
 
Det ble lagt frem følgende forslag til endring i vedtaket: «..og ber administrasjonen 
om å ta inn momentene som ble gitt i møtet». Forslag til vedtak med endringer ble 
stemt over. 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar Borg biskop og bispedømmerådets årsrapport for 2021, 
og ber administrasjonen om å ta inn momentene som ble gitt i møtet. 
 
Lenke til årsrapport 2021 – vedtatt av bispedømmerådet: 
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-
bispedomme/aktuelt1/kirken%20n%C3%A5r%20flere/ 
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

29/22 Forslag høringssvar - Regler for valg av menighetsråd og leke 
medlemmer til bispedømmeråd og kirkerådet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 29/22 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar forslag til høringssvar med de endringer som framkom i 
møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag til høringssvar ble gjennomgått, og det ble gitt innspill på punktene. 
Høringssvar ferdigstilles i samarbeid med AU. 
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Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar forslag til høringssvar med de endringer som framkom i 
møtet. 
 
Høringssvaret ferdigstilles i samarbeid med AU og sendes bispedømmerådet etter 
høringsfristen 20.april 2022. 

[Lagre vedtak]  

 

 

30/22 Borg bispedømmeråd fordømmer angrepet på Ukraina 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 30/22 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar uttalelsen «Borg bispedømmeråd fordømmer angrepet 
på Ukraina». Konst. biskop og stiftsdirektør ferdigstiller uttalelsen med de innspill 
som fremkom i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet kom med innspill til uttalelsen. 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar uttalelsen «Borg bispedømmeråd fordømmer angrepet 
på Ukraina». Konst. biskop og stiftsdirektør ferdigstiller uttalelsen med de innspill 
som fremkom i møtet. 
 
Vedtatt uttalelse - Borg bispedømmeråd: 

Borg bispedømmeråd vil uttrykke sorg og fortvilelse over krigen som nå utspiller seg i 
Europa. Ukraina er angrepet, og krigshandlingene har drevet millioner på flukt. På 
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TV-skjermen flimrer bildene av bygninger i brann, truffet av russiske raketter, og det 
meldes om store tap av menneskeliv. Vi er opprørte og sjokkerte over 
krigshandlingene.  

Borg bispedømmeråd fordømmer på det sterkeste angrepet på Ukraina, og ber om at 
krigshandlingene stopper umiddelbart. President Vladimir Putin og hans regime har 
ansvar for å ha startet krigen, og må også stoppe den. Vi appellerer til klokskap og 
ansvar hos verdens ledere, som må gjøre sitt ytterste for at krigshandlingene stanser. 

Nå er det tid for å vise omsorg og solidaritet med alle som er rammet av 
krigshandlingene. Borg bispedømmeråd oppfordrer alle menigheter til å stå sammen 
med våre trossøsken over hele verden i bønn om fred med rettferdighet. Vi 
oppfordrer menighetene til å bistå lokale myndigheter til å ta imot flyktninger i 
lokalsamfunnet på best mulig måte.  

Sammen ber vi om at Gud holder sin hånd over verden i denne skjebnetimen.  

 
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 
31/22 Høring "Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig 
undervisnings og læring" - 1. gangs behandling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 31/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Sekretariatet tar med innspillene fra samtalen i bispedømmerådsmøtet, og utarbeider 
forslag til høringssvar. Denne legges frem for bispedømmerådet til vedtak.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022: 

 
Møtebehandling 

Høringen er en evaluering av satsingen på trosopplæringen i Den norske kirke. 

Høringsnotatet ble gjennomgått, og det ble gitt innspill på utkast til høringssvar fra 
bispedømmerådet. 
 
Votering 
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Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Sekretariatet tar med innspillene fra samtalen i bispedømmerådsmøtet, og utarbeider 
forslag til høringssvar. Denne legges frem for bispedømmerådet til vedtak.  
 

[Lagre vedtak]  

 
Orienteringssaker 

32/22 Orienteringssaker BBDR 22.03.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Votering 

Enstemmig - 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene ble tatt til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

Muntlige orienteringer 

Konst. biskop: 

 Orienterte om vigslingshelgen 23.-24. april 

 Introduksjonsprogram for ny biskop. Planlagte datoer er under utvikling og datoer og 
steder gjøres kjent når det foreligger 

Stiftsdirektør: 

 Høyt korttidssykefravær i administrasjonen grunnet Covid 

 Stilling som kirkefagsjef lyses ut i løpet av kort tid 

 Mitt Varsel - varslingssystem for hele trossamfunnet er nå tilgjengelig. Lenke: 
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/varsling/ 

 Ny digital læringsplattform for alle ansatte i Dnk. Kirkerådet har anskaffet en 
læringsplattform som skal samle og tilgjengeliggjøre kurs som skal tilbys alle ansatte i 
Dnk.  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/varsling/
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 Felles utviklingssamtale med Borg og Tunsberg bispedømme 29.mars 2022, med 
bispedømmerådsledere, biskoper, stiftsdirektører og Kirkerådet 

 Årskonferanse Borg arbeidsgiverforum 2.-3.mai 

 Biskopen inviterer LHBTQ+-ansatte i Borg bispedømme til samling i bispegården 
6.april 2022 
 

 

Skriftlige orienteringer 

 

1 Medarbeiderundersøkelsen 2021 rDnk ansatte i Borg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 28.02.2022 2 

2 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 1 

 
 
Møtebehandling 

Tormod van der Hagen presenterte hovedfunnene i undersøkelsen. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

2 Oppsummering av strategi-Menti fra samling for valgte ledere 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 2 

 
 
 
Møtebehandling 

Saken utsettes til senere. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oppsummering av strategi-Menti fra samling for valgte ledere utsettes til et senere 
møte. 

[Lagre vedtak]  
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Referatsaker 

33/22 Referatsaker BBDR 22.03.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Votering 

Enstemmig – 8 stemmer 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

1 Borg - prostemøte 03 februar - referat 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 1 

 

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Referat fra prostemøte 03.02.22 ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

2 Referat Borg arbeidsgiverforum 07.02.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 2 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Referat fra Borg arbeidsgiverforum 07.02.22 ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  
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3 Referat fra regionalt RAMU 15.02.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 3 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Referat fra regionalt RAMU 15.02.22 ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

4 Referat fra regionalt kontaktmøte Borg bispedømme 15.02.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 4 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Referat fra regionalt kontaktmøte 15.02.22 ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

5 Referat fra Borg ungdomsråd 17.02.22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 22.03.2022 5 

 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Referat fra Borg ungdomsråd 17.02.22 ble tatt til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 
 

 

 

Neste møte i Borg bispedømmeråd er 5.mai 2022. 
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