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Til menighetsrådene i Oslo, ansatte og frivillige 

Kirkebruksplan for Oslo 
 

 

Styringsgruppen for prosjekt «Kirkebruksplan for Oslo» mottok prosjektgruppens rapport 5.februar 

2018. Styringsgruppen takker prosjektgruppen for en omfattende rapport med et stort 

faktaunderlag. Mandatet for prosjektet er vedtatt av Oslo bispedømmeråd (OBDR) og Kirkelig 

fellesråd i Oslo (KfiO), men rådene har så langt ikke hatt prosjektgruppens rapport til behandling.  

Forslagene i dette notatet står for styringsgruppens regning. Prosjektgruppens rapport er vedlagt. 

Styringsgruppen har bestått av biskop Kari Veiteberg, leder av OBDR Gard Sandaker-Nielsen, leder av 

KfiO Jørn Lemvik, stiftsdirektør Elise Sandnes og kirkeverge Robert Wright 

 Varamedlemmer har vært Anne May Grasaas (for biskopen) og nestledere i begge råd: Harald 

Hegstad (OBDR)og Liv Marit Dørum (KfiO). Hilde Strand har vært styringsgruppens sekretær. 

Dessuten har kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp deltatt på møtene. 

Mål  

Målet for kirkebruksplanen er å bruke kirkene og ansatte ressursene i Oslo slik at de bidrar til å 

realisere vår felles visjon: 

 

 «Mer himmel på jord - kirken i Oslo skal være levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i 

sentrum.»   

 

Arbeidet med en kirkebruksplan for Oslo har også sitt utgangspunkt i behovet for økonomiske 

innsparinger, primært i fellesrådslinjen. Kirken i Oslo må drives mer kostnadseffektivt enn i dag. 

Derfor fant Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd det i 2017 nødvendig å gå i gang med 

prosjekt Kirkebruksplan for Oslo.   

 

Prosjektgruppens rapport er bare en begynnelse. Kirkebruksplanen angår derfor alle – ikke bare de 

menighetene og kirkene som er spesielt omtalt i rapporten. Det er et mål å finne fram til best mulig 

bruk av de samlede ressurser i begge linjer. Mange kirkebygg kan isolert sett være godt egnet til 

menighetskirker, men oppgaven er å prioritere de kirkene vi mener er best egnet for å oppnå vår 

strategiske målsetting framover, gitt behovet for å få kostnadene ned. Her gjenstår det fortsatt mye 

arbeid. Vi må hjelpe hverandre til å se mulighetene som ligger i en helhetlig plan for bruk av kirker i 

Oslo. Styringsgruppen er opptatt av at vedtakene KfiO og OBDR til slutt fatter har best mulig 

forankring lokalt og i prostiene.  

Styringsgruppen oppfordrer derfor på det sterkeste alle menighetene - rådsmedlemmer, frivillige og 

ansatte - til å engasjere seg i arbeidet med en kirkebruksplan for Oslo og komme med innspill.  

Vi må tenke nytt! 

Vi må tenke kreativt! 

Vi må tenke helhetlig! 
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Mandat og prosess 
Prosjektgruppen har fremskaffet et faktagrunnlag for vurdering av kirkene i Oslo. Gruppen har 

utarbeidet tre hovedgrupper av kriterier for vekting av hvilke kirker som er best egnet til å ivareta 

bispedømmets strategiske mål. De tre hovedgruppene er: Lokasjon, lokaliteter og innhold og bruk. 

Kirkene er gitt et «skår» ut fra en samlet vurdering av kriteriene. Prosjektrapporten s.3-6 gir en 

nærmere omtale av kriteriene og vektingen. Tallmaterialet baserer seg på statistikk fra 2016 og 

telleuker fra 2017. Vi vet at tallene varierer fra år til år, men de gir allikevel samlet sett en god 

oversikt, samtidig som kategoriene innhold/bruk er gitt mindre vekt enn lokasjon og lokalitet. Dette 

fordi det er kirkeanleggene som har hovedfokus i prosjektgruppens arbeid. Vektlegging og skåring er 

gjort ut fra en skjønnsmessig vurdering og enkeltskår kan sikkert diskuteres. Det kan være lett å 

fokusere på detaljer i faktagrunnlaget ved lesing av prosjektrapporten. Styringsgruppen mener det er 

behov for å se hele situasjonsbildet. Styringsgruppen vil derfor oppfordre til å legge vekt på strategi, 

behov for prioritering, søke å se helhet og anerkjenne behovet for innsparing når rapporten leses – 

og komme med innspill til den videre prosessen i lys av dette.  

Forslag om uttak og utleie av kirker vekker naturlig nok sterke følelser. Kirkebyggene er viktige i 

menneskers liv og relasjon til kirken og er fysiske tegn på kirkens tilstedeværelse i lokalsamfunnet. 

Det har styringsgruppen stor respekt for. Den videre prosessen må derfor være preget av forståelse 

og respekt for at mange vil oppleve arbeidet med kirkebruksplanen som krevende. En naturlig 

reaksjon kan være å kjempe for at nettopp  ”min kirke”  fortsatt skal være en kirke det blir satset 

videre på.  

Styringsgruppen mener det er behov for å tenke strategisk og helhetlig rundt hvilke kirker det bør 

satses på videre. Hva er strategisk med tanke på å styrke kirkens nærvær? Hva tjener kirken i 

området best? Lokalt kirkelig nærvær ved opprettholdelse av flest mulig kirkebygg? Eller samle 

ressursene på færre kirker og fristille andre? Det er flere alternative løsninger enn det som så langt 

foreslås fra styringsgruppen. Det er et ønske at menighetene også kommer opp med alternative 

forslag til strukturer og løsninger. 

Soknegrenser 
Styringsgruppen vil presisere at endring av soknegrenser ikke inngår i mandatet for prosjektet. 

Mandatet er avgrenset til bruken av kirkene. Det kan som en følge av kirkebruksplanen bli aktuelt å 

gjøre endringer i sokne- og prostigrenser, men dette vil i så tilfelle bli gjennomført i etterkant i en 

egen prosess. 

Konsultasjoner med berørte menigheter 
Styringsgruppen vil før det utarbeides et høringsforslag invitere berørte menigheter til 

konsultasjoner. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til disse. Det inviteres også til en åpen konsultasjon 

i Oslo bispegård 25.april kl.19.30. 

Fremdriftsplan  
3.april Styringsgruppen presenterer rapporten for menighetsrådenes ledere, 

sokneprester og daglig ledere. Rapporten offentliggjøres. 

19. april Konsultasjoner Grorud og Østre Aker, Haugerud 

19. april Konsultasjoner Høybråten, Fossum, Stovner og Furuset 

24. april Konsultasjon menigheter i Nordre Aker prosti  

24. april Konsultasjon Sentrum og St.Hanshaugen 

25.april Konsultasjoner menigheter Vestre Aker prosti 

25. april Konsultasjon Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
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Uke 24 Styringsgruppen oppfordrer til lokal og prostivis drøfting av kirkebruksplan. 
Frist for innspill til styringsgruppen 1.juni. 

Uke 31 (Senest) Styringsgruppens høringsforslag sendes ut.  

Uke 40  Tentativ høringsfrist  

Uke 47 Tentativ frist for innstilling 

6.desember Kirkebruksplan vedtas i KfiO 

17.desember Kirkebruksplan vedtas i OBDR  

 

Økonomiske rammer 
KfiO har det største behovet for innsparinger. Kirkevergen har i budsjettet for 2018 et 

innsparingskrav på nærmere 8 millioner kroner. For å kunne ha midler til strategiske satsinger, er det 

videre signalisert at dagens driftsutgifter bør reduseres med ca.12 millioner kroner. Dette vil en 

oppnå gjennom reduserte personalkostnader, reduserte driftskostnader på kirkebygg og økte 

inntekter ved blant annet utleie av kirkebygg. Kirkevergen har kalkulert mulige innsparinger knyttet 

til forslagene som presenteres i rapporten (se vedlegg). Dette gir et grunnlag for å vurdere bruken av 

kirkene sammenholdt med mulige innsparinger. Tallmaterialet som følger er ikke eksakte størrelser. 

Det er vurderinger basert på fakta og erfaringer. Ved utleie av kirkebygg vil deler av leieinntektene gå 

til vedlikehold av byggene.  

Kirkene i Oslo har et stort vedlikeholdsetterslep. Kirkebruksplanen løser i seg selv ikke denne 

utfordringen. Utleie av kirkebygg kan til en viss grad redusere utfordringen. Fokuset på vedlikehold 

må fortsette i årene som kommer. Likevel presiseres det at ingen kirker er vurdert som farlige i bruk.  

Det er i denne planen ikke lagt opp til salg av kirkebygg. Dette er noe vi eventuelt må vurdere på et 

senere tidspunkt og etter at Kirkemøtet har hatt en bebudet gjennomgang av regelverket.  

Bispedømmerådet har i budsjettet for 2018 ikke behov for å gjøre økonomiske innsparinger, men det 

kan likevel bli nødvendig for kommende år. Det pågår et arbeid nasjonalt med kriterier for fordeling 

av økonomiske ressurser som på sikt kan føre til endring i fordelingen mellom bispedømmene. 

Kirkerådet og bispedømmerådene arbeider også i fellesskap med hvordan administrative oppgaver 

kan organiseres og driftes mer effektivt. 

I det følgende omtales bare de menigheter og kirkebygg som er spesielt vurdert av prosjektgruppen 

og styringsgruppen. Alle menighetene vil imidlertid kunne bli berørt av nye bemanningsplaner som 

følge av vedtak i kirkebruksplanen. Det som ikke blir oppnådd ved justering av antall kirkebygg må 

hentes inn ved tilsvarende innsparing gjennom bemanningsplaner. Nye bemanningsplaner vil i 

henhold til avtaleverket bli drøftet med arbeidstakerorganisasjonene. 

 

Styringsgruppens første utkast til Kirkebruksplan  
Styringsgruppen har vurdert anbefalingene fra prosjektgruppen. Der styringsgruppen følger 

prosjektgruppens forslag vises det til prosjektgruppens rapport for begrunnelse. Der styringsgruppen 

avviker fra prosjektgruppens forslag følger en kort begrunnelse. Når alle innspill er kommet inn 

gjennom vårens planlagte konsultasjoner lokalt, vil styringsgruppen utarbeide et endelig 

høringsforslag. Dette vil bli sendt ut med høringsfrist 1.oktober. Styringsgruppen vil i høringsforslaget 

gi en mer utførlig begrunnelse for sin innstilling. 
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1. Domprostiet  
 
Bygdøy sokn 
Bygdøy kirke ligger i et etablert boligområde og er eneste kirke i soknet. Kirken skårer relativt lavt, 
men området er et tydelig definert lokalsamfunn uten naturlige forbindelser til andre kirker i 
nærheten. Menighetene har i dag en del felles stabsfunksjoner med Frogner. Prosjektgruppen 
foreslår at Bygdøy kirke fortsetter som soknekirke. 
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Bygdøy kirke fortsetter som soknekirke i Bygdøy sokn.  
 
Sentrum – St. Hanshaugen sokn 
Menigheten har i dag fire soknekirker: Domkirken, Lovisenberg, Gamle Aker og Trefoldighet. I tillegg 
er Markus kirke utleid siden 2013. 
 
Styringsgruppen støtter prosjektgruppens anbefaling om reduksjon av antall kirker i det som i dag er 
Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Prosjektgruppens forslag om å ta Markus kirke i bruk igjen og 
omgjøre Gamle Aker og Trefoldighetskirken til spesialkirker bidrar imidlertid ikke samlet sett til en 
reduksjon av antall kirker i soknet. Forslaget innebærer også økte kostnader. 
 
Prosjektgruppens forslag vedrørende Markus kirke er strategisk begrunnet. Det vises til kirkens 
sentrale plassering i Ullevålsveien og egnede menighetslokaler i tilknytning til kirken. 
Hovedinngangen til kirken ligger imidlertid i Schwensens gate og ikke ved den 
kommunikasjonsmessige hovedpulsåren i Ullevålsveien. Markus kirke er fredet og det vil kreve 
oppgradering om den igjen skal tas i bruk som soknekirke. Menighetslokalene i tilknytning til kirken 
disponeres i dag av en egen stiftelse. Dersom kirken igjen skulle tas i bruk, ville det være en 
forutsetning at stiftelsen gir menigheten full råderett over menighetshuset, som del av kirkeanlegget 
i Markus. Det innebærer bortfall av sikre leieinntekter og nye årlige driftskostnader tilsvarende til 
sammen ca. 1 million kroner igjen å ta Markus i bruk som menighetskirke. Med bakgrunn i dette 
foreslår styringsgruppen at Markus kirke fortsatt leies ut. 
 
Prosjektgruppen har anbefalt at Gamle Aker kirke får mer spesialiserte funksjoner i harmoni med 
denne kirkens egenart og at den markedsføres mer aktivt for bruk til kirkelige seremonier og 
konserter. Dersom Markus kirke fortsatt leies ut foreslår styringsgruppen at Gamle Aker kirke blir 
soknets hovedkirke. Gamle Aker kirke har også kontorlokaler og menighetslokaler i nær tilknytning til 
kirken.  
 
Trefoldighetskirken skårer lavt i prosjektgruppens gjennomgang. Prosjektgruppen viser til at 
Trefoldighetskirken med sin beliggenhet har dårlige forutsetninger for å fungere som menighetskirke, 
men kan være velegnet for en kombinasjon av mange spesialiserte funksjoner. Trefoldighetskirken er 
dessuten strategisk plassert i forhold til det nye regjeringskvartalet, med de muligheter og 
utfordringer det gir. Domkirkens kapasitet er sprengt og prosjektgruppen anbefaler at 
Trefoldighetskirken avlaster noen av Domkirkens oppgaver og blir knyttet tettere opp til 
virksomhetene der. 
   
Trefoldighetskirken har slik styringsgruppen ser det, et stort potensiale med sin diakonale profil og 
storbymesser på kveldstid. I samarbeid med Statsbygg som har ansvar for utbyggingen av 
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regjeringskvartalet, kan det være muligheter for tilknytning til utbyggingsprosjektet. KfiO har også 
prosjektert et mulig nytt kontorbygg ved eller delvis i kirken. 
Styringsgruppen støtter prosjektgruppens forslag om at Trefoldighetskirken tas ut som soknekirke i 
Sentrum og St. Hanshaugen og utvikler en egen profil i samvirke med Domkirken. 
 
Domkirken er i dag en del av Sentrum og St.Hanshaugen sokn, men med egen organisering og eget 
Domkirkeråd. Det stilles ikke spørsmål til dagens drift av Domkirken, men det konstateres at 
Domkirken ikke har kapasitet til flere arrangementer og at det derfor er tjenlig å videreutvikle 
samarbeidet mellom Domkirken og Trefoldighetskirken. Styringsgruppen deler denne vurderingen. 
 
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Lovisenberg kirke – leieavtalen med Stiftelsen Diakonissehuset avsluttes 
Markus kirke leies fortsatt ut 
Gamle Aker kirke er soknekirke i Sentrum og St. Hanshaugen sokn 
Trefoldighetskirken tas ut som soknekirke i Sentrum og St. Hanshaugen sokn og utvikler en egen 
profil i samvirke med Domkirken 
 

 

2. Vestre Aker prosti  
 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn 
Menigheten har i dag to soknekirker i bruk: Vestre Aker og Bakkehaugen. Majorstuen kirke er tatt ut 
av bruk som menighetskirke. Prosjektgruppen anbefaler den ikke tatt i bruk igjen. 
 
Majorstua+ er et tilbud til aldersgruppen 18-30 år som de siste årene har drevet sin virksomhet i 
Majorstuen kirke. I forbindelse med kirkebruksplanen vurderes det å flytte denne virksomheten til en 
annen kirke. Styringsgruppen vil be menighetene i Domprostiet og Nordre Aker prosti vurdere om 
det er aktuelt å flytte virksomheten for aldersgruppen 18-30 år knyttet til Majorstua+ til en av 
kirkene i de to nevnte prostier. Når disse prostiene nevnes spesielt, så er det fordi dette arbeidet må 
lokaliseres sentralt i byen. Det er i dag prest/daglig leder tilsatt i hel stilling og musiker i 50% stilling 
knyttet til virksomheten. Vestre Aker kirke er et monumentalbygg som er synlig over store deler av 
byen. Den er omsluttet av en gravlund og har gode menighets- og kontorlokaler i umiddelbar nærhet.  
Bakkehaugen kirke har en egenartet moderne arkitektur og ligger i et etablert boligområde. Kirken 
skårer lavt. Kontorfasilitetene er dårlige. Det er forholdsvis korte avstander til Vestre Aker og 
Nordberg kirker.  
 
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Bakkehaugen kirke fristilles for utleie  
Vestre Aker kirke er soknekirke i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn 
Majorstuen kirke videreføres for utleie.  
Majorstua+ (tilbud 18-30 år) vurderes flyttet til en annen kirke i Domprostiet eller Nordre Aker 
prosti 

 

3. Nordre Aker prosti  
 
Paulus og Sofienberg sokn 
Kirkene i soknet er begge monumentalbygg og ligger i kort avstand fra hverandre. Paulus kirke har et 
fortrinn ved at den er nyrestaurert og ved at den er en «torgkirke» som vender ut mot et 
kommunikasjonsmessig midtpunkt i soknet.  
Prosjektgruppen foreslår at Paulus kirke fortsetter som menighetskirke og at Sofienberg kirke 
vurderes for spesialbruk. Sofienberg kirke har nytt orgel og er egnet for flere typer spesialiserte 
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funksjoner som kultur og konsert kirke. Den har også et utleiepotensial.  
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn 
Sofienberg kirke vurderes som spesialkirke og fristilles for utleie.   
 
Torshov og Lilleborg sokn  
Kirkene ligger i kort avstand til hverandre og har mye felles historie. Begge er arbeidskirker med 
menighets- og kontorlokaler integrert i kirkeanlegget. Begge kirkene har i prosjektgruppens vurdering 
av kriterier en skår på 20. De ligger dermed så vidt over den nedre grensen prosjektgruppen har som 
markør for kirker som vurderes spesielt. Styringsgruppen støtter prosjektgruppens forslag om å ta én 
av kirkene ut av bruk. Det er kort avstand mellom kirkene og at en konsentrasjon av stabs- og 
menighetsfunksjoner er nødvendig av både strategiske hensyn og en mer effektiv drift.  
Torshov har den mest sentrale beliggenhet i soknet og anses best egnet til å fylle funksjonene som 
menighetskirke. Lilleborg kirke har lokaler som gjør den egnet for utleie til flere formål.  
Styringsgruppens foreløpige forslag:  
Torshov kirke er soknekirke i Torshov og Lilleborg sokn 
Lilleborg kirke fristilles for utleie   
 
Sagene og Ila sokn 
Kirkene ligger relativt kort fra hverandre, men med Ring 2 som et tydelig skille mellom seg. Iladalen 
kirke er en mindre kirke opprinnelig reist av Oslo Småkirkeforening. Sagene kirke er et 
monumentalbygg og en «torgkirke» med en flott plassering i et kommunikasjonsmessig midtpunkt i 
soknet. Kirken har imidlertid verken kontorer eller menighetslokaler i nær avstand. Disse er lokalisert 
til Iladalen kirke.  
Styringsgruppen støtter forslaget om at menighetens aktiviteter konsentreres rundt Sagene kirke og 
at Iladalen kirke leies helt eller delvis ut.   
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Ila sokn 
Iladalen kirke fristilles for utleie. Menighetslokaler og kontorer beholdes inntil mulighetene for nye 
menighetslokaler i tilknytning til Sagene kirke er vurdert. 
 
Hasle sokn og Sinsen sokn 
Hasle og Sinsen menigheter er tidligere vurdert slått sammen til én menighet. Sinsen kirke er en 
middels stor kirke som ikke er vurdert av prosjektgruppen. Hasle kirke er opprinnelig reist av Oslo 
Småkirkeforening og er en mindre arbeidskirke. Til å være hovedkirke i et sokn med høy 
utbyggingsaktivitet, skårer kirken svært lavt. Den har imidlertid potensial for utleie. Kirken blir nå 
pusset opp. Prosjektgruppen har stilt spørsmål ved hvorvidt Hasle kirke er egnet som hovedkirke i et 
sokn med forventet høy befolkningsvekst.      
Styringsgruppen vurderer det ikke som aktuelt nå å endre bruken av Hasle kirke, da det ligger utenfor 
mandatet til kirkebruksplanen å endre soknegrensene. Styringsgruppen anbefaler at fremtidig bruk 
av Hasle kirke vurderes i forbindelse med en egen strategi - og kirkebruksplan for 
utbyggingsområdene. 
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Sinsen kirke er soknekirke i Sinsen sokn 
Hasle kirke er soknekirke i Hasle sokn 
 

 

4. Søndre Aker prosti 
 
Hauketo – Prinsdal sokn 



7 
 

Hauketo-Prinsdal kirke er en arbeidskirke av nyere dato. Kirken skårer lavt og soknet har et relativt 
lavt medlemstall. Området har en høy innvandrerandel. Som for tilsvarende menigheter i 
Groruddalen anser prosjektgruppen Den norske kirkes nærvær i slike områder av byen som viktig. 
Det ligger heller ingen andre kirker i umiddelbar nærhet. Prosjektgruppen foreslår at Hauketo-
Prinsdal kirke fortsetter som soknekirke. 
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Hauketo – Prinsdal kirke fortsatt er soknekirke  
 
 
Klemetsrud og Mortensrud sokn  
Menigheten har tre kirker i bruk: Mortensrud kirke, modulkirken/kapellet på Bjørndal og Klemetsrud 
kirke, som er en eldre kirke med gravlund. Mortensrud er et nytt og flott kirkeanlegg med særegen 
arkitektur. Soknet har Oslos laveste medlemsandel og en høy andel innvandrere.  
Klemetsrud kirke skårer lavt. Prosjektgruppen foreslår at Klemetsrud tas ut som menighetskirke. 
Kirken bør imidlertid kunne benyttes til gravferd, noe som begrenser dens utleiepotensial.  
Prosjektgruppen anser Bjørndal kirke som uegnet som ordinær menighetskirke og vurderes mest som 
et symbolsk nærvær i området i fravær av et permanent kirkebygg.   
Bjørndal kirke kan ha en viktig funksjon som hverdagskirke.  
Styringsgruppens foreløpige forslag: Mortensrud kirke er soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud 
sokn 
Modulkirken på Bjørndal representerer en kirkelig tilstedeværelse og kan benyttes som 
hverdagskirke. 
Klemetsrud kirke fristilles for utleie, men må være tilgjengelig for gravferder og enkelte andre 
kirkelige handlinger. 

 

5. Groruddalen prosti (Østre Aker prosti)  

 
Groruddalen prosti har fem sokn med til sammen elleve kirker. I tillegg er Bredtvet kirke siden 2012 
utleid til Oslo katolske bispedømme. 
Det er bred enighet om at det er viktig å opprettholde og fokusere på det kirkelige nærværet i 
Groruddalen, selv om prosentandelen medlemmer i Den norske kirke gradvis synker som resultat av 
endringer i befolkningsstrukturen. Bydelene i Groruddalen peker på viktigheten av Den norske kirkes 
nærvær i områder med høy innvandrerandel og en flerkulturell befolkning.  
Det spesielle i Groruddalen i forhold til særlig Søndre Aker er den store kirketettheten i området.   
 
I Høybråten Fossum Stovner sokn er Fossum og Stovner kirker begge moderne arbeidskirker med 
relativt kort avstand mellom hverandre. Prosjektgruppen har anbefalt en reduksjon av antall kirker i 
soknet og har foreslått at Stovner kirke fristilles for utleie. Fossum kirke har en mer sentral plassering 
ved Stovner senter som gjør den egnet både som menighetskirke og en mer spesialisert kirke. 
Stovner kirke ligger kommunikasjonsmessig mer usentralt, men den har gode lokaler. Kirken har også 
i dag leieinntekter ved utleie til barnehage. Dersom Stovner kirke fristilles for utleie vil Høybråten og 
Fossum være soknekirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn.  
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Høybråten og Fossum kirker er soknekirker i Høybråten Fossum og Stovner sokn 
Stovner kirke fristilles for utleie   
 
I Grorud sokn skårer både Grorud og Rødtvet kirker begge høyt og anbefales videreført som 
soknekirker. Romsås kirke skårer derimot lavt. Romsås er imidlertid et tydelig definert lokalsamfunn 
med høy innvandrerandel. Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet i media knyttet til 
Romsås. Styringsgruppen ønsker en vurdering av hvordan kirkelig nærvær best kan ivaretas på 
Romsås, herunder om Romsås kirke skal fortsette som soknekirke. 
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Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Grorud og Rødtvet kirker er soknekirker i Grorud sokn 
Romsås kirke vurderes for utleie, kirkelig tilstedeværelse vurderes opprettholdt ved at soknet kan 
benytte Romsås kirke som hverdagskirke. 
 
Ellingsrud og Furuset sokn har to moderne arbeidskirker. Furuset kirke skårer i prosjektgruppens 
vekting av kriterier lavt, Ellingsrud noe høyere på grunn av sin sentrale plassering ved T-banestasjon. 
Både Ellingsrud og Furuset er områder med høy innvandrerandel. Prosjektgruppen har derfor 
foreslått at begge kirkene opprettholdes som soknekirker. Styringsgruppen mener det er grunnlag for 
å vurdere om Ellingsrud kirke kan videreutvikles i samarbeid med en frivillig organisasjon til en type 
hverdagskirke. Kirkens sentrale plassering gjør den egnet til formålet. Det vil også representere et 
fortsatt kirkelig nærvær knyttet til Ellingsrud. 
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Furuset kirke er soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. 
Ellingsrud kirke fristilles for utleie og videreutvikles i samarbeid med en frivillig organisasjon til en 
type hverdagskirke. 
 
I Østre Aker og Haugerud sokn er Østre Aker kirke en katedralkirke med kirkegård og park. 
Prosjektgruppen har foreslått kirken videreutviklet som kulturkirke. Kirken har i dag en noe vanskelig 
adkomst, men er samtidig Groruddalens første kirke og lett synlig fra store deler av dalen. Østre Aker 
kirke skårer i dag svært lavt på besøkstall. Den vil imidlertid når utbyggingen av Ulvenbyen og 
Breivollbyen er ferdig ha en svært sentral plassering. Med bakgrunn i dette ønsker styringsgruppen at 
det vurderes å ta Østre Aker midlertidig ut av bruk som soknekirke, men at den fortsatt benyttes til 
gravferd og eventuelt enkelte andre kirkelige handlinger.  
Styringsgruppens foreløpige forslag: 
Haugerud kirke soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn 
Østre Aker kirke fristilles midlertidig for utleie, men må være tilgjengelig for gravferder og enkelte 
andre kirkelige handlinger. 
 

6. Strategiplan for utbyggingsområdene 
Prosjektgruppen utarbeidet en oversikt over de største utbyggingsområdene med soknetilhørighet 
og beliggenhet i forhold til eksisterende kirkebygg, se rapporten s.7.  
Kirkene Hasle, Sinsen, Kampen, Vålerenga, Grønland og Østre Aker ligger alle i områder med stor 
nybyggingstakt. Noe er allerede ferdig og noe kommer etter hvert som konjunkturene gjør det 
lønnsomt å bygge.  
Styringsgruppen anbefaler at det nedsettes en gruppe med representanter fra berørte menigheter 
som arbeider videre med en egen strategiplan for utbyggingsområdene. 
 
 
 
 
Vedlegg:  Prosjektgruppens rapport med følgende vedlegg: 

- Oversikt over kriterier og vekting av kirkeanlegg  
- Nøkkeltall for kirker og menigheter 2016 
- Oversikt over tekniske data for alle kirker 

 
Menighetsgrenser og bydelsgrenser 
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