
 

MØTEREFERAT – STYRINGSGRUPPEN 

Tid:  Mandag 6. mai 2019 kl 1600-1800 

Sted:  Bispegården 

Tilstede: Stein Øgrim, leder (Bærum), Nils Inge Haus (Asker), Eilev Hegstad 

(Oslo), Anne-May Grasaas (biskopen), Gard Realf Sandaker-Nielsen 

(bispedømmerådet), Harald Hagstad (bispedømmerådet), Liv-Marit 

Dørum (vara Oslo), Hege Rasch-Engh (vara Bærum), Oddrun Remvik 

(prosjektleder) og Eigil Morvik (prosjektsekretær og referent).  

 

Referat 

1) Referat fra drøftingene i de ulike rådene 

Møtet startet med at det ble rapportert fra de fire rådene og Oslo biskop om 

hvordan saken var blitt drøftet i de ulike rådene. I forkant hadde styringsgruppen 

fått tilsendt de formelle vedtak gjort i de fire rådene (i kursiv nedenfor).  

 

Oslo bispedømmeråd 

Oslo bispedømmeråd takker for prosjektgruppen for et omfattende arbeid og tar rapporten 

til orientering. Oslo bispedømmeråd ber rådets leder ta bispedømmerådets innspill med i 

styringsgruppens videre oppfølging av rapporten. Saken tas opp til ny behandling i 

bispedømmerådets møte i juni.» 

 

God tilbakemelding på rapporten. Våger å tenke nytt og kreativt. Godt 

utgangspunkt for det videre arbeidet, men fortsatt noen spørsmål om hvor mye 

dette løser av utfordringer lokalt og forholdet mellom prest og andre ansatte. 

Hovedsignal: Dette er spennende diskusjoner som det er verdt å jobbe videre 

med. Opptatt av at dette ikke bare blir lagt i skuffen, men at saken følges opp 

videre og blir til virkelighet.  

 

Oslo kirkelige fellesråd 

Leder og nestleder i Fellesrådet tar med seg synspunktene i hovedkomiteen tilbake til 

styringsgruppen for enhetlig ledelse i Oslo bispedømme. 

 

Pga. tidspunkt ble rapporten kun drøftet i hovedkomiteen i denne omgang, men 

vil tas opp i fellesrådet sitt møte i juni. Det var ulike meninger om rapporten i 

hovedkomiteen, alt fra at den bør legges i skuffen til at dette er noe en bør gå 

videre med. Mye snakk om valgordning hvor flere tok til orde for indirekte valg 



 

til kirkestyret. Hovedkomiteen ønsker likevel å gå videre med saken i 

styringsgruppen. 

 

Bærum kirkelige fellesråd 

Kirkelig fellesråd i Bærum berømmer det gode arbeidet som prosjektgruppa har gjort. Slik 

vi ser det, gir rapporten et godt bilde av hvordan nå-situasjonen er og peker på muligheter 

for kirken videre. Forutsetningene for organisering av kirken i framtiden er på vesentlige 

punkter ikke klarlagt ennå. Kirkelig fellesråd i Bærum mener at dette gjør det vanskelig å 

gå videre med hovedprosjektet i den nåværende situasjonen. Kirkelig fellesråd i Bærum er 

klart positive til et utvidet administrativt samarbeid i hele bispedømmet. 

 

Saken ble lagt fram med et notat skrevet av fellesrådets leder med tre ulike 

handlingsalternativer: Legge i skuffen, gå videre med visse betingelser ellers 

støtte rapporten slik den nå foreligger. Drøftingen i møtet gav en litt annen 

retning. Signalet er at mer må legges ned på lokalnivået uten at dette er nærmere 

spesifisert. Enig om et felles kirkestyre, men kun med overordnet myndighet hvor 

f.eks. budsjettansvaret legges til prostiene. Kirkestyret har det overordnete 

politiske ansvar, men den daglige ledelsen utøves primært i prostiet. Det ble 

ellers rapportert om stort engasjement rundt saken både fra enkelte menigheter 

og presteskapet.   

 

Asker 

Fellesnemnden for «nye Asker kirkelige fellesråd» har gjort følgende vedtak:  

a. Asker kirkelige fellesnemnd tar rapporten og orienteringen i møtet til etterretning. 

Asker kirkelige fellesnemnd deler prosjektgruppens intensjon om å legge til rette for 

enhetlig ledelse og arbeidsgiveransvar i kirken. Fellesnemnda ser imidlertid behov for å 

fortsette arbeidet med å utrede modeller for ledelse i kirken. 

b. Asker kirkelige fellesnemnd ser ikke at en ordning med Oslo kirkestyre vil styrke 

menighetene og det kirkelige arbeidet lokalt i Asker.  

c. I tråd med Asker, Hurum og Røyken kirkelige fellesråds tidligere høringsuttalelser til 

ny kirkeordning, vil fellesnemnda opprettholde ordningen med kirkelige fellesråd, valgt av 

menighetsrådene.  

d. Asker kirkelige fellesnemnd er delt i synet på om et eventuelt Oslo kirkestyre bør 

tilsvarende bli valgt av menighetsrådene eller ved direkte valg.. 

e. Asker kirkelige fellesnemnd er spesielt opptatt av å opprettholde og styrke samvirket 

mellom Asker kommune og den kirkelige virksomheten i Asker. Nemnda mener at 

forslagets innretning vil kunne virke negativt på samarbeidet med kommunen. 

f. Asker kirkelige fellesnemnd ser positivt på forslaget om et utvidet administrativt 

samarbeid i hele bispedømmet.   

 



 

Enig om at dette var en sak for fellesnemnda da det angår den framtidige Asker 

kommune. Saken ble behandlet på grunnlag av et saksdokument utarbeidet av 

fellesrådsleder og kirkesjef i fellesskap. I utgangspunktet mener nemnda at de 

gjennom sitt vedtak har behandlet saken ferdig, men en er selvsagt åpen for 

justeringer etter at styringsgruppen har jobbet videre med saken.  

 

Oslo biskop 

Saken er tatt opp i prostemøte med biskop og proster. Domprosten orienterte om 

styringsgruppens arbeid. Enig i hovedlinjene, men noe ulike meninger om 

forholdet mellom arbeidsgivere og tilsyn.  

 

2) Veien videre  

Etter informasjonen fra de ulike oppdragsgivernes behandling av rapporten så 

langt, drøftet styringsgruppen både innspillene som er kommet, deler av 

rapportens innhold og hvordan styringsgruppen skal jobbe videre med saken.  

 

Det var enighet om at saken må drøftes videre og at styringsgruppen selv må ta 

ansvar for dette. Det ble derfor satt ned en liten arbeidsgruppe bestående av Stein 

Øgrim, Harald Hegstad og Eilev Hegstad som får i mandat å jobbe videre med 

enkelte konkrete tema. Målsettingen er å gjøre dette i forkant av behandlingen av 

saken i Oslo kirkelige fellesråd og bispedømmerådet i juni.  

 

Styringsgruppen legges følgende til grunn for det videre arbeidet:  

 

Enighet om at administrativt samarbeid er viktig og nødvendig, særlig innenfor: 

Eiendom, økonomi, HR og diverse administrative funksjoner. Det må jobbes 

videre med en konkret modell for hvordan dette kan organiseres.  

 

Enighet i styringsgruppen om at utgangspunktet er en trenivåsmodell og at 

denne legges til grunn for det videre arbeidet. 

 

Det er et stort behov for en «rundebordskonferanse» om ledelse og 

ledelsesmodeller. Styringsgruppen bør ta initiativ til en slik konferanse og 

arbeidsgruppen bør si noe om hvordan denne bør fasiliteres.  

 

Det er enighet om at et viktig premiss for det videre arbeidet er en tydeligere 

beskrivelse av kompetansefordeling mellom rådene/nivåene – hvem har ansvar 

for hva? 

 



 

3) Nytt møte  

Styringsgruppen vil samles til nytt møte i månedsskiftet august/september. Dato 

vil bli fastsatt senere. Styringsgruppen vil videre ta initiativ til en 

konferanse/seminar omkring ledelse i kirken. Dette vil finne sted tidlig til høsten.   

 


