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Borg bispedømmeråd: Årsplan med satsinger 2022-2023 
Vedlegg:  
Årsplan dåp 2022 
Årsplan samfunn og diakoni 2022 
Årsplan TOL 2022 
 
 

Saksorientering 
Årlig behandler Borg bispedømmeråd årsplanen for sitt sekretariat. De siste årene har 
årsplanen stukket seg over to år pga. tidsmessig forskyvninger mht. nasjonale prosesser 
inkl. budsjett, som gjør årsbaserte planer for kortsiktige og usynkrone. 
Det er strategiplanen til Den norske kirke i Borg 2019-2021 vedtatt av Borg bispedømmeråd 
09.05.19, årsrapport 2020, oppsummering fra prostesamtaler ved siden av Kirkerådets 
satsinger som danner grunnlag for prioritering av satsingsområder for resten av 2022. I 
september 2022 blir ny strategiplan vedtatt av Borg bispedømmeråd, og Kirkerådet jobber 
med nye resultatmål. Ny strategiplan fra Kirkemøtet har tre hovedmål: Kirken åpner rom for 
tro, Kirken er der livet leves og Kirken er mer for flere. 
 
 
Årshjul for årsplan og årsrapportering:  

Hva hvem Når 

Drøfting resultatmål  Kirkefagavd. og proster, 
ledergruppen 

november 

Vedtak resultatmål, Borg bdr desember 

Årsrapport  Proster/sekretariat februar 

Årsrapport  Borg bdr mars 

Drøfting 
årsplan/tiltak/satsninger 

Proster/sekretariat April/mai 

Årsplan/tiltak/satsninger Borg bdr Mai-juni 

Status årsplan  Proster /sekretariat september 

Status årsplan/satsinger Borg bdr Oktober 

 

Føringer fra strategiplan og Kirkerådet 
Strategiplanen har fire strategiske mål for Dnk Borg: 

1. Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger som et inkluderende 

og trosstyrkende fellesskap.  

2. Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i 

menneskers liv.  

4. Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst- og kulturarbeid 

videreutvikles. 

Strategiplanen har videre 6 strategier som det er naturlig å basere tiltak på: 

1. Styrke kvaliteten på aktiviteter og tjenester når kirken møter mennesker  

2. Videreutvikle helhetlig og målrettet kommunikasjon 

3. Utfordre medlemmene til å bruke og delta i lokalkirken 

4. Utvikle samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner 

5. Styrke samhandling mellom ansatte 

6. Kirken skaper trygge rom  

 
Årsrapporten 2021 viser at til tross for Koronapandemien har kirken i stor grad gjennomført 
dåp og begravelser. Det er en naturlig nedgang i gudstjenestedeltagelse og andre kirkelige 
aktiviteter. Det er en nedgang i dåpshandlinger og vigsler. Konfirmasjonsoppslutning er 
ganske upåvirket av korona så langt. På grunn av en stor innstas og rask omstilling til 
digitale plattformer er måloppnåelsen for de fire strategiske målene god, og særlig på 
strategimål 3 er måloppnåelsen større enn forventet. Borg bispedømmeråd opplever også 
lavere søkning per ledige stilling i 2021 enn tidligere år.  

Status og planer videre satsinger vedtatt av Borg 
Bispedømmeråd: 
Bispedømmerådet har i dag fire vedtatte satsinger og særskilte strategier, i tillegg er det 
vedtatt at frivillighet inngår i alle satsinger og tiltak. Det foreslås å avsette stimuleringsmidler 
til frivillighet innenfor noen satsingsområder. Av andre særskilte tiltak går kirkelig 
organisering inn i en ny fase og kirkevalg 2023 igangsettes i løpet av 2022. Av interne tiltak 
er oppfølgning av grønn arbeidsgiverpolitikk, krisekommunikasjon og personvern (GDPR) 
samt overgang fra serverløsning til lokalt skrivebord viktige.  

Satsings 
områder 

Status Videre tiltak høsten 2022 Budsjett- 
planlagt prosess 

 
Rekruttering
splan vedtatt 
desember 
2021 

Prosjekt-plan 
under 
utvikling 

Få på plass dedikert ressurs på 
prosjektet. Følge opp arbeid med 
utlysing og tilsetting, etablere 
rekrutteringsstillinger, «second 
career» og lærlinger.  

Budsjett inntil kr 
200.000,- 

Strategi for 
diakoni og 
samfunn 
vedtatt 
15.12.2020 

Se eget 
vedlegg 

Tiltak på områdene sorg, 
ungdomsdiakoni, formelle 
samarbeidsavtaler, grønn 
arbeidsgiverpolitikk og inkludering. 
Sak om Kirkens etiske og juridiske 
forpliktelser overfor mennesker med 
nedsatt funksjonsevne - vedtak BDR 
desember 2022 

Budsjett inntil kr 
200.000 
Stimuleringsmidle
r frivillighet inntil 
200.000,- 

Dåp  
Strategi med 
prioriteringer 
for dåp 
vedtatt 
15.12.20 
 

Se eget 
vedlegg 

Drop in dåp kampanje i medier.  
Oppfølgning av testing foreslått i 
prosjektet Dåpsreisen, e-læring om 
dåp og arbeid med å koble dåp 
utenfor hovedgudstjenesten til 
menigheten 

Budsjett inntil 
250.000,- 
 

Kommunika
sjonsløftet 
vedtatt 
19.9.2019 

Egen 
prosjektplan 
vedtatt 
Beskrevet i 

Plan for 2022 vedtatt i BDR-møtet 
14.12.2021. Utrede mulighet for 
videreføring av prosjektet i 2023. 

Budsjett inntil 1,5 
millioner ved 
forlengelse i 2023 



  
årsrapport 
2021 

Stimuleringsmidle
r frivillighet inntil 
200.000,- 

Tros-
opplæring 
ikke vedtatt 
egen satsing 
enda 

Se eget 
vedlegg 

Tiltak for å øke oppslutning om Lys 
våken, engasjere digital 
trosopplæringsmedarbeider, utvikle 
flere tiltak 12-14 år og starte 
utviklingsarbeid konfirmasjon 
 

Budsjett inntil 
300.000 til digital 
trosopplæringsme
darbeider i 2022.  

    

 
Likestilling 
inkludering 
og mangfold 

  
Det vises til egne orienteringssak til 
bispedømmerådet om arbeidet med 
likestilling, inkludering og mangfold 
(LIM) 

 
Innarbeides i 
driften i 2022 

 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Borg bispedømme vedtar årsplan 2022-2023 for sekretariatet. 
 
 


