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tjenestested Dalen sokn 
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013/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

Saker om hvorvidt 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 kapellan i Sarpsborg prosti med tjenestested Søndre Skjeberg sokn. 

- 016/15: Tilsetting av sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Dalen sokn. 

- 017/15: Tilsetting av sokneprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Greåker sokn. 

- 018/15: Tilsetting av kulturrådgiver ved Borg bispedømmekontor. 

- 019/15: Tilsetting av sokneprest i Østre Borgesyssel prosti med tjenesteste Askim sokn. 

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

014/15: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møteboken for 27.februar - 2.mars 2015 ble godkjent som fremlagt. 

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

015/15: Tilsetting av kapellan i Sarpsborg prosti med tjenestested Søndre 
Skjeberg sokn 

 
Behandling: 
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt. 

 

Vedtak: 
1. Ingrid Melve (enstemmig) 
2. Kristine Bekken Aschim (enstemmig) 



3. Hanne-Marie I. Pedersen-Eriksen (enstemmig) 

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

016/15: Tilsetting av sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested 
Dalen sokn 

 
Behandling: 
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt. 

Søkeren Oscar A.E. Lied har trukket sin søknad. 

 

Vedtak: 
1. Janne M. Sukka (enstemmig) 

 

 

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

017/15: Tilsetting av sokneprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Greåker 
sokn 

 
Behandling: 
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt. 

 

 

Vedtak: 
1. Petter Johannessen (enstemmig) 
2. Ragnhild Hansen (enstemmig) 
3. Ingrid Melve (enstemmig) 

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

018/15: Tilsetting av kulturrådgiver ved Borg bispedømmekontor 

 
Behandling: 
Innstillingsrådets innstilling var utsendt. 
 

Vedtak: 
1. Solveig Egeland (enstemmig) 



2. Tor Sørby (enstemmig)  
3. Kari Jenseg (enstemmig) 

 

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

019/15: Tilsetting av sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested 
Askim sokn 

 
Behandling: 
Menighetsrådets vedtak og innstillingsrådets innstilling var utsendt. 
Søkeren Erling Ekroll har trukket sin søknad. 

 

Vedtak: 
 

1. Magne Torbjørnsen (enstemmig) 

 

 

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

020/15: Høring - veivalg for fremtidig kirkeordning 

 
Behandling: 
Saken ble presentert og drøftet. 

 

Vedtak: 
På bakgrunn av innspill fra bispedømmerådet arbeider administrasjonen videre med utkast til 
høringssvar. 

 

 

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

021/15: Søknad om sammenslåing av Rakkestad, Degernes og Os sokn 

 
Behandling: 
 



 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd vedtar at Rakkestad sokn, Degernes sokn og Os sokn blir slått sammen til ett 
sokn fra 1.1.2016. 

Navnet på det nye soknet skal være Rakkestad sokn. 

Det nye menighetsrådet fungerer for alle tre sokn i perioden 1.11.2015 til 1.1.2016.  

 

 

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

022/15: Søknad om sammenslåing av Drøbak sokn og Frogn sokn 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Borg bispedømmråd vedtar at Drøbak sokn og Frogn sokn blir slått sammen til ett sokn fra 1.1.2016, 
under forutsetning av at Frogn kommune gir sin tilslutning. 

Navnet på det nye soknet skal være Drøbak og Frogn sokn. 

Det nye menighetsrådet fungerer for begge sokn i perioden 1.11.2015 til 1.1.2016.  

 

 

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

023/15: Oppfølgning av strategiplanen 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
a. Bispedømmerådet vil definere årlige strategiske satsingsområder for sekretariatet og prostene i 

forbindelse med årsplanen på bakgrunn av tilstandsrapport og risikovurderinger.  
b. Fokus for strategisk arbeid og årlige satsingsområder for øvrige virksomheter defineres lokalt i 

tråd med prinsippet om at det er lokale muligheter og utfordringer som skal danne basis for det 
strategiske arbeidet. 



c. Bispedømmerådet legger skisse til muv-prosjekt Borg til grunn for det videre arbeidet med å 
styrke menighetenes strategiske arbeid. 

 

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

024/15: Referatsaker 

 
Behandling: 
 

- Referat Ressursgruppe forbruk og rettferd 

- Referat fra møte i Ungdomsrådet i Borg 23.02.2015 

- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med 
fagforeningene 24. februar og 24.mars 

- Referat fra møte i valgrådet 2.mars 2015 
 

 

Vedtak: 
De fremlagte referatsakene tas til orientering. 

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

025/15: Orienteringer 

 
Behandling: 
Muntlig orientering fra biskop: 

- PF og Teologene har sagt opp arbeidstidsavtalen for prestene og forhandler med departementet 
om ny avtale. 

- Vellykket visitas i Sørum i uke 11. 

- Fagdag for institusjonsprester 24.mars med tema: "Refleksjoner om prestetjenesten i en fler-
religiøs kontekst". 

- Møte med Areopagos om dialogsenter. 

- Biskopen har nå tre formelle samtaler med prostene: Medarbeidersamtale, utviklingssamtale og 
samtale om personalspørsmål (sammen med personalsjef/stiftsdirektør). 



- Biskopen sitter i Fylkesmannen i Østfold sin styringsgruppe for bosetting av flyktninger. 

- Bispemøtet jobber mye med forståelsen av tilsynet. 

 

Muntlig orientering fra fung.stiftsdirektør: 

- Personalsituasjonen i bispedømmeadministrasjonen. 

- Opphevelse av bopliktordningen fra 1.september. 

- Ledersamling 18.april i Ski nye kirke. 

- Stiftsdag 24.september på Lillestrøm Kultursenter. 

 

Muntlig orientering fra bispedømmerådsleder: 

- Vellykket styringssamtale 20.mars. 

- Møte i Mellomkirkelig Råd.  

- Deltakelse ved Rådsmøte i Norges Kristne Råd. 

 

 

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

026/15: Eventuelt 

 
Behandling: 
Bispedømmerådets medlemmer presenterte saker fra Kirkemøtekomiteene som ble gjennomgått og 
drøftet. 

 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


