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043/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
Erling Birkedal fremmet forslag om at orienteringssak 049/16 punkt 5 gjøres om til vedtakssak. Det 
ble stemt over forslaget, med  2 stemmer for og 7 stemmer mot. 

 

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

 

 

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

044/16: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møtebok for møtet 02.06.2016 blir godkjent som fremlagt. 

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

045/16: Godkjenningsordning for "Inkluderende menighet" 

 
Behandling: 
Saken ble vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd gjør følgende vedtak: 

«Inkluderende menighet. Mennesker med utviklingshemning i menighetens fellesskap» er en del av 
bispedømmerådets markering av reformasjonsjubileet, og vil være en viktig satsning for 
bispedømmet i årene som kommer.  

Bispedømmerådsadministrasjonen gis myndighet til å kvalitetssikre og ferdigstille konseptet, slik at 



det kan presenteres for ansatte og menighetsråd fra og med 1. januar 2017.  

Borg bispedømmeråd oppfordrer menigheten i Borg bispedømme til å gjøre vedtak på at menigheten 
vil være en inkluderende menighet, og arbeide etter de kriteriene som konseptet «Inkluderende 
menighet. Mennesker med utviklingshemning i menighetens fellesskap», inviterer til.  

 

Økonomiske konsekvenser: 
Utgifter til design og trykking av «veiviseren». 

 

 

 
 

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

046/16: Klage på vedtak i Eidsberg kirkelige fellesråd på vedtak om ikke å 
åpne og flytte grav 

 
Behandling: 
Saken ble vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd vedtar at saken legges fram på nytt i neste møte, med henvisning til en 
bredere saksutredning med særlig vekt på Eidsberg kirkelige fellesråds vedtekter for 
gravferdsforvaltning. 

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

047/16: Høring: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og 
ulikekjønnede par 

 
Behandling: 
1 stemme mot, 8 stemmer for forslaget til høringsuttalelse. 

 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd vedtar forslag til høringsuttalelse «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for 
likekjønnede og ulikekjønnede par», med de endringer som fremkommer i møtet. Forslaget 



oversendes til departementet. 

 

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

048/16: Referatsaker 

 
Behandling: 

1. Referat fra prostemøte 16.juni 
2. Protokoll for IKOs Representantskapsmøte 2016 

 
 
 
 

Vedtak: 
De fremlagte referatsakene ble tatt til etteretning. 

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

049/16: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
De fremlate sakene ble tatt til orientering. 

 

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

1: Vedr høring regnskapsprinsipper - avsender fung. biskop i Borg 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 

 



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

2: Regnskapsrapport pr 30. juni 2016 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 

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

3: Trosopplæring i Borg - status og aktuelle oppdateringer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 

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

4: Intranett Borg bispedømme 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 

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

5: Oppfølging - Veivalg for fremtidig kirkeordning 

 
Behandling: 
Stiftsdirektøren tar med seg de innspill som ble gitt. 

Brev med tittel «Framtidig kirkeordning – felles arbeidsgiveransvar i Fredrikstad prosti/ Hvaler og 
Fredrikstad kirkelige fellesråd», fra Fredrikstad kirkelige fellesråd til Borg bispedømmeråd ved 
stiftsdirektør, ble lagt fram i møtet. 

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering, med de innspill som fremkom i møtet. 



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

6: Lønnspolitisk plan - 2016 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 

 
 
Muntlig orientering fra: 
 
Biskop 

 Visitas i høst 
Nes 13. – 18.september 
Rolvsøy 29. november – 4.desember 

 Deltok under Nordisk biskopmøte Gotland 26. juni – 1.juli 

 Markering av Sarpsborg 1000 -års jubileum 27. – 31. juli 

 Vigsling av flerbrukshus i Frogn 11.september 

 7 prester er ordinert hittil i år, det er stort sett prester fra Borg. 
Det er også ordinert 2 diakoner og 1 kateket 

 Deltok under begravelsen til Per Lønning mandag 29.august 

 Orientering og samtale vedrørende Oase i Fredrikstad 12. - 17. juli 

 Nordisk kirkelig pilegrimskonferanse i Sarpsborg 9. – 11.september. Orientering og program 
finnes i Borg Bulletin  

 
Stiftsdirektør 

 Vedrørende virksomhetsoverdragelsen: 
Det skal i løpet av høsten gjennomføres opplæring for medarbeiderne i administrasjonen i 
nytt arkiv- og saksbehandlingssystem, samt økonomi-, regnskaps- og lønnsystem. Opplæring 
med presteskapet vil skje i løpet av januar/februar 2017. 
Det skal utarbeides ny tariffavtale. 

 Økonomi 
Tertialrapport sendes departementet i september. Denne vil legges frem som orientering til 
bispedømmerådet i neste møte  

 Lokale forhandlinger gjennomføres i høst 
 
Øvrige medlemmer 
 
Anne Brun Andersen 
  

 Borg bispedømmeråd er forespurt om å være vertskap for Kirkens Nødhjelps 
represntantskapsmøte 31. mai – 1.juni 2017. Stiftsdirektør har svart ja til dette. Det vil bli 
nedsatt en egen lokalkomite, der bispedømmerådets KN representant er representert. 

 
Marta Botne  

 orienterte om at hun er søker til prostestilling i Sør Hålogaland bispedømme. 



 
 
Anne Enger 

 Refererte fra Dialogforum Østfold 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

050/16: Eventuelt 

 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 


