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Saksnr Tittel Gradering 
013/15 Godkjenning av innkalling og saksliste  

014/15 Godkjenning av møtebok  

015/15 Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti med 
tjenestested Rolvsøy sokn 

Unntatt offentlighet 

016/15 Tilsetting av personal- og regnskapskonsulent/rådgiver ved 
Borg bispedømmeråds administrasjon 

Unntatt offentlighet 

017/15 Oppfølgning Klimamelding for den norske kirke i Borg  

018/15 Høring - Hvilke boliger bør beholdes etter opphevelse av 
prestenes boplikt 

 

019/15 Høring: Grunnleggende veivalg for framtidig kirkeordning  

020/15 Høring: Forslag om endring i helligdagsloven for å tillate 
søndagsåpne butikker 

 

021/15 Referatsaker  

022/15 Orienteringer  

1 Relasjonen til Kirkens Nødhjelp  

023/15 Eventuelt  

 
 

013/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette 
gjelder alle tilsettingssaker. 

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører. 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Følgende saker behandles for lukkede dører: 

- 015/15: Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Rolvsøy sokn. 

- 016/16: Tilsettig av personal- og regnskapskonsulent/rådgiver ved Borg bispedømmeråds 
administrasjon. 

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



  

014/15: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møtebok for møtet 8.-9.april 2014 ble godkjent som fremlagt. 

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

015/15: Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested 
Rolvsøy sokn 

 
Behandling: 
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt. 

 

Vedtak: 
1. Margaret Snilsberg (enstemmig) 
2. Tore Schwartz Olsen (enstemmig) 

 

 

018/15: Høring - Hvilke boliger bør beholdes etter opphevelse av prestenes 
boplikt 

 
Behandling: 
Administrasjonens forslag og begrunnelser til hvilke boliger som skal beholdes var utsendt. 

 

Vedtak: 
1. Borg bispedømmeråd ber om at det avgis en høringsuttalelse hvor følgende boliger blir 

beholdt ut fra kulturhistorisk verdi: Hvaler, Skjeberg, Rødenes, Eidsberg, Rakkestad, Råde, 
Rygge, Skiptvet, Hobøl, Nesodden, Kråkstad, Enebakk, Løken/Høland, Skedsmo, Nes, 
Nannestad, Hurdal, Hovin og Bispeboligen i Fredrikstad. 

2. Borg bispedømmeråd ber om det i det i samme høringssvar argumenteres for at følgende 
boliger blir bevart ut fra deres karakter som sentrale identitetsmarkører i 
lokalsammfunnet: Varteig, Trøgstad og Drøbak. 

3. Presteboligen i Sørum kan fristilles. 

4. Presteboligene i Askim og Berg kan fristilles under forutsetning av at ny eier ivaretar 



boligens kvaliteter og eiendommen kan komme lokalsamfunnet til gode. 

5. Administrasjonen utarbeider et høringssvar til KUD på bakgrunn av vedtakene i punkt 1-4 
og samtaler i bispedømmerådet. 

6. Bispedømmerådet ber administrasjonen til septembermøtet å forberede en samtale om 
hvordan utlysningsteksten skal formuleres ved stillinger der det stilles bolig til disposisjon.  

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

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

019/15: Høring: Grunnleggende veivalg for framtidig kirkeordning 

 
Behandling: 
Saken ble behandlet med utgangspunkt i utsendt saksframlegg og drøftinger av saken på møtene 
1.mars og 9. april 2015. 

 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd har i sitt møte 21.mai 2015 behandlet høringen «Veivalg for fremtidig 
kirkeordning». Borg bispedømmeråd oversender høringssvaret til Kirkerådet med de endringer som 
fremkom i møtet. 

 

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

020/15: Høring: Forslag om endring i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne 
butikker 

 
Behandling: 
Saksordfører presenterte saken, som også ble behandlet på Kirkemøtet. 

 

Vedtak: 
På bakgrunn av samtalene i bispedømmerådet utarbeider administrasjonen et forslag til høringssvar. 

Forslaget justeres og godkjennes av bispedømmerådets arbeidsutvalg og sendes departementet 
innen høringsfristens utløp 30.juni 2015. 



 

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

021/15: Referatsaker 

 
Behandling: 
- Referat fra møte i ressursgruppen for skaperverk og bærekraft 22.april. 

- Referat fra møte i SMM Borg 16.mars. 

- Referat fra møte i ungdomsrådet 20.april. 

- Referat fra prostemøte 4.mars. 

- Referat fra prostemøte 16.april. 

- Referat fra Borgs arbeidsgiverforum 21.april. 

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte fra fagforeningene 11.mai. 

- Referat fra valgrådets møte 5.mai. 

- Referat fra RAMU 11.mai. 

 

Vedtak: 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

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

022/15: Orienteringer 

 
Behandling: 
Muntlige orienteringer: 

Fra biskopen: 

- Fagforeningene har brutt samtalene i arbeidsgruppen om ny arbeidstidsavtalen og det skal nå føres 
forhandlinger. 

Fra fung. stiftsdirektør: 

- Regnskapstall pr 30. april.  

 



Fra bispedømmerådsmedlem Erling Birkedal: 
- Akershus fylkeskommune bruker mye ressurser på pilegrimsleden, og ønsker et sterkere samarbeid 
med aktører Borg bispedømme, blant annet om åpne kirker. 
 

Skriftlige orienteringer: 

- "Relasjonen til Kirkens Nødhjelp", brev fra Mellomkirkelig Råd av 16.01.2015. 

 

Vedtak: 
De framlagte sakene tas til orientering. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

023/15: Eventuelt 

 
Behandling: 
Ingen saker. 

 

Vedtak: 
-  

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


