
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Borg bispedømmeråd 
 
 

Møteprotokoll 
for 

Borg bispedømmeråd 
 
Møtedato: 27.10.2016 
Møtested: Bispegården 
Møtetid: 12:00 - 17:00 
 
 
 
Møtedeltakere Råd 
Anne Brun Andersen BOR 
Anne Enger BOR 
Atle Sommerfeldt BOR 
Erling Birkedal BOR 
Karin-Elin Berg BOR 
Marianne Skadal BOR 
Marta Botne BOR 
Solveig Julie Mysen, sak 051/16, 052/16, 053/16, 054/16, 055/16, 056/16, 
059/16, 061/16.6 

BOR 

Runar Godø BOR 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Maja Andresen Osberg BOR 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Svein Skarholm BOR 
Trine Britt Nordstrøm, med stemmerett sak 057/16 BOR 
Pål Antonsen, med stemmerett 
Anne-Kari Skardhamar 

BOR 
BOR 

 
Andre deltakere 
 
Per Johan Bjerkeli, stitsdirektør                                                                        alle saker 
Tor Bjørn Andresen Osberg, PF Stiftsstyre                                                      sak 054/16, sak 055/16, sak 056/16 
Torgunn Skarsgard Haugerud, sekretær                                                          alle saker 
Ørnulf Elseth, personalsjef                                                                                 sak 054/16, 055/16, sak 056/16 
Tormod van der Hagen                                                                                       sak 060/16.6 
Aleksander Abelsen, nestleder Ungdomsrådet                                              sak 060/16.6 
Elisabet Sæther, medlem Ungdomsrådet                                                        sak 060/16.6 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
051/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

052/16 Godkjenning av møteprotokoll  

053/16 Klage på vedtak i Eidsberg kirkelige fellesråd på vedtak om 
ikke å åpne og flytte grav - ny behandling 

 



054/16 Tilsetting av kapellan i Østre Borgesysselprosti med 
tjenestested Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg sokn 

Unntatt offentlighet 

055/16 Tilsetting sokneprest i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Borge sokn 

Unntatt offentlighet 

056/16 Tilsetting sokneprest i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Gamle Glemmen sokn 

Unntatt offentlighet 

057/16 Kriterier for OVF-tildeling 2017  

058/16 Prestesituasjonen i Borg - notat til samtale i Borg 
bispedømmeråd 

 

059/16 Statusrapport risikovurdering 2016  

060/16 Orienteringer  

1 Statsbudsjettet 2017  

2 Forslag til statsbudsjett 2017 og konsekvenser for Den 
norske kirke 

 

3 Borg bispedømmeråds regnskapsrapport pr 31.08.2016  

4 Informasjonsbrev til ansatte i bispedømmerådet vedr. 
virksomhetsoverdragelsen 

 

5 Internkontrollsystem for Borg biskop og bispedømmeråd  

6 Borg Ungdomsråd møter Borg bispedømmeråd  

061/16 Referatsaker  

061/16.1 Referat fra møte i arbeidsgiverforum, 1. september 2016  

061/16.2 Referat fra møte i Ungdomsrådet i Borg 5. september 2016.  

061/16.3 Referat fra møte i SMM Borg 6.september 2016  

061/16.4 Referat fra prostemøte 8.september 2016  

061/16.5 Referat fra møte i muv styringsgruppe 21.9.2016  

061/16.6 Referat fra ressursgruppen for skaperverk og bærekraft  

061/16.7 Referat fra arbeidsgruppe for veivalg for kirkeordning  

061/16.8 Referat fra prostemøte 11.oktober 2016  

062/16 Eventuelt  

 
 
  



051/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
Saker som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt blir håndtert for lukkede dører, jf. 
Offentleglova § 13 jf. Forvaltningsloven § 13. Dette gjelder alle tilsettingssaker, jf. Offentleglova § 25. 

Spørsmål om en sak er underlagt taushetsplikt, blir også håndtert for lukkede dører. 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Følgende saker behandles for lukkede dører: sak 054/16, 055/16, 056/16. 

 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

052/16: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Kommentar til sak 046/16: Under behandling var det en stemme imot at saken skulle legges frem 
igjen på neste møte.  

 

Vedtak: 
Møtebok for møtet den 31.08.2016 ble godkjent. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

053/16: Klage på vedtak i Eidsberg kirkelige fellesråd på vedtak om ikke å 
åpne og flytte grav - ny behandling 

 
Behandling: 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak fikk 2 stemmer. Biskopen fremmet i møte nytt forslag på vedtak. 
Dette ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. Formulering av nytt vedtak godkjennes av 
Bispedømmerådets AU. 
 

Samtalereferat: 
Borg bispedømmeråd vil generelt ha en restriktiv praksis i ankesaker knyttet til spørsmål om flytting 
av grav og legger til grunn de rammer som fremkommer i forskrift og dennes forarbeider. 
Mindretallet i bispedømmerådet mener at det i lys av tidligere praksis ikke foreligger særskilte 



årsaker som gir grunnlag for å imøtekomme klagen. Mens flertallet etter en helhetlig vurdering 
av  denne konkrete saken mener at det foreligger særskilte årsaker som gir grunnlag for å 
imøtekomme klagen. Flertallet i bispedømmerådet har blant annet lagt vekt på de medisinske 
vurderinger fra klagerens lege og at begravelsen fant sted svært kort tid etter dødsfallet. Borg 
bispedømmeråd forutsetter at klageren selv vil ta kostnadene ved en flytting, slik det fremgår av 
brevet. 

 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd opphever vedtak i Eidsberg kirkelige fellesråd av 02.03.2016, og tar klagesak 
fra Danuta Bobowicz til følge. Det gis tillatelse til flytting av levninger etter avdøde Genowefa 
Bobowicz til kirkegård i Polen. Kostnadene ved åpning og flytting av graven forutsettes dekket av 
klager. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

054/16: Tilsetting av kapellan i Østre Borgesysselprosti med tjenestested 
Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg sokn 

 
Behandling: 
Vedtatt enstemmig 

 

Vedtak: 
Som kapellan i Østre Borgesyssel prosti, med tjenestested Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg 
sokn tilsettes 

1. Jon Olav Hjelde 

Jon Olav Hjelde tilsettes under forutsetning av biskopens godkjenning for ordinasjon.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

055/16: Tilsetting sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Borge 
sokn 

 
Behandling: 
1. Paul Kristian Steiro, enstemmig 
2. Trond Pladsen, enstemmig 
3. Svein Mentzen, 1 stemme 

 

 
 



Vedtak: 
Som sokneprest i Fredrikstad domprosti, med tjenestested Borg sokn tilsettes 

1. Paul Kristian Steiro 
2. Trond Pladsen 
3. Svein Mentzen 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

056/16: Tilsetting sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested 
Gamle Glemmen sokn 

 
Behandling: 
1. Trond Pladsen 
2. Ole Hauglum 
3. Dagfinn Magnus 

Vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 
Som sokneprest i Fredrikstad domprosti, med tjenestested Gamle Glemmes sokn tilsettes 

1.  Trond Pladsen 
2. Ole Hauglum 
3. Dagfinn Magnus 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

057/16: Kriterier for OVF-tildeling 2017  
 
Behandling: 
Endringsforslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 
Ved OVF-tildelingen i 2017 vil Borg bispedømmeråd støtte tiltak som forsterker Den norske kirke i 
Borgs strategiske mål for 2015-2020. Av særkilte tiltak vil Borg bispedømmeråd gi støtte til 
menigheter som deltar i Muv-Borg, tiltak rettet mot reformasjonsjubileet og bosetting av flyktninger. 

 

 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

058/16: Prestesituasjonen i Borg - notat til samtale i Borg bispedømmeråd 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

059/16: Statusrapport risikovurdering 2016 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd tar statusrapport for risikovurdering per 18.10.2016 til etteretning, med de 
innspill som fremkom i møtet. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

060/16: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
De fremlagte sakene ble tatt til orientering. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



: Borg Ungdomsråd møter Borg bispedømmeråd  
 
Behandling: 
Fra Borg ungdomsråd møtte Aleksander Abelsen, nestleder og Elisabet Sæther, medlem. 

Saker som ble tatt opp: 
- Ønske om utvidet ungdomsrådgiverstilling ved kontoret. Behov for at ungdomsrådgiver kan delta i 
større grad, og stimulere til økt deltakelse i forbindelse med bla. Ungdomstinget. Per i dag utgjør 
denne stillingen 10%. 
- Rekruttering til Ungdomstinget: Mulighet for at flere prostier går sammen? Påminnelser når 
Ungdomstinget nærmer seg. Forankring i menighetene. Mulighet for å organisere Ungdomstinget på 
hotell med mere sentral beliggenhet enn det som har vært praksis tidligere 
- Bispedømmerådet mottar gjerne innspill fra Ungdomsrådet på aktuelle saker de er opptatte av 
- Høringsuttalelser og saker i bispedømmerådet som er viktige for Ungdomsrådet  
- Protokoll fra Ungdomtinget bør inn i risikovurdering for Borg bispedømme 

Muntlig orientering fra 

Biskop 
- Refererte fra Bispemøtet 17. - 21.oktober 2016 
- Vigsling av flerbrukshus i Drøbak 11.september 2016 
- Vigsling av diakon Kjersti Tjelle i Tune kirke, Sarpsborg sokn 16.oktober 2016 
- Møte med Ungdom i oppdrag vedrørende “Bibelen til alle”. Borg bispedømme vil ikke delta i 
prosjektet. De fleste husstander har bibel, og ressurser knyttes i stedet opp mot virkemidler som gjør 
at bibelen tas i bruk 
- Stor jubileumsgudstjeneste i Fredrikstad domkirke med “Møtested kirken” for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 25.september 2016  
- Gjennomføring av samtaler med prostene er organisert med tre faste samtaler i året; 
medarbeidersamtale og utviklingssamtale med biskop, samt personalsamtale med biskop og 
personalsjef  
- Neste visitas er i Rovsøy menighet i Fredrikstad 29. november – 4.desember 2016 

Stiftsdirektør 
- Siste styringssamtale med departementet ble gjennomført 25.oktober 2016. Et viktig tema var 
kommentarer til statsbudsjett for 2017 
- Tildelingsbrev vil komme tidligst i begynnelsen av desember og signaler fra Kirkerådet er at vi 
foreløpig skal kjøre på samme måte som i 2016 
- Virksomhetsoverdragelsen: det jobbes med å få Hovedavtale og Hovedtariffavtale på plass 
- Det ble signert vennskapsavtale med Gøteborg stift 23.oktober 2016. Avtalen legges frem på neste 
bispedømmerådsmøte 
- Pilegrimstur til Jordan 20. – 29. oktober med ca. 20 deltakere. Borg bispedømme har siden 2001 
hatt en samarbeidsavtale med The Evangelical Lutheran Church in Jordan and The Holy Land 
(ELCJHL). Pilegrimsreisen til Det hellige land er en videreutvikling av vennskapsavtalen.  
 
Bispedømmerådsleder 
Fra Kirkerådsmøtet: 
 -Veivalg, forsøksordning – bruke tid på å få på plass virksomhetsoverdragelse pkt C 
- Liturgisaker 
- Tilsetting av ny biskop i Stavanger 
- Innspill til bispedømmerådene om oppnevning av representanter til Klagenemda, samt 



representanter til KA`s Landsråd 

 
 

Vedtak: 
 
Sakene ble tatt til orientering. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

061/16: Referatsaker 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
De fremlagte sakene ble tatt til orientering. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

062/16: Eventuelt 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


