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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo Administrasjonsavdelingen 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 
Dato: 09.12.2019 kl. 16:00  

Sted: Bispegården  
Arkivsak: 17/00149  
Arkivkode: 421   

 
Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Eleanor Brenna. 
Åpen halvtime fra kl. 17.00 – 17.30. Det er så langt ikke meldt saker. 
 
Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.  

 

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings. 

 

 

Saker til behandling 

 

89/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

90/19 
Godkjenning av protokoll fra 4.11.19 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

91/19 
Årsplan og strategiske satsinger 

Saksordfører: Anne Berit Evang 

92/19 
Budsjett 2020 

Saksordfører: Odd Einar Dørum 

93/19 

Tilsetting av sokneprest i Ullern sokn  

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Ingunn Moser 

94/19 
Tilsetting av sokneprest i Manglerud sokn  

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum  

95/19 
Valg av ny preses i Bispemøtet – 2020 

Saksordfører: Jørgen Foss 

96/19 
Avtale om enhetlig ledelse i Døvekirken 

Saksordfører: Harald Hegstad 

97/19 
Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne 
Saksordfører: Kristin Skjøtskift  

98/19 
Kirkevalget, evaluering 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

99/19 
Kurs for økt kompetanse om LHBT, en orientering 

Saksordfører: Eleanor Brenna 
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100/19 
Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer i Kirkemøtet 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

101/19 
Referat- og orienteringssaker 9.12.19 

Saksordfører: Knut Rune Saltnes 

102/19 Eventuelt 

  

 

 

Oslo, 29.11.2019 

 

 

 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen Elise Sandnes 

Leder stiftsdirektør 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Sigmund Gulliksrud 421 19/00863-32    

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet. 
Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder. 
I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker 
som skal behandles i lukket møte. 
 

 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 93-94/19 behandles for lukkede dører. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

89/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 

 

 
 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00863-33    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra 4.11.19 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 2016-2019 04.11.2019 
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 23.9.2019 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

90/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo Kirke- og samfunnsavdelingen 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde    19/04919-1    

 
 

 
 
 

Årsplan og strategiske satsinger 
Vedlegg:  
Strategibudsjett 2020 
 
 

Saksorientering 
Årsplan 2020 for Oslo biskop og bispedømmeråd bygger på og følger opp Strategiplan for Oslo 

bispedømme for 2019 -2021 «Mer himmel på jord. Kirken i Oslo bispedømme – levende, nær og 

tilgjengelig – med Jesus Kristus i sentrum». Årsplanen er organisert etter målene i strategiplanen og 

konkretiserer punktene under «Derfor vil vi». Den skal også bidra til at de strategiske målene gitt av 

Kirkerådet nås. Årsplanen for 2020 er for en stor del videreføring av sentrale områder som det er 

arbeidet med i 2019. Planen er drøftet med prostene 30. oktober og i regionalt kontaktmøte med de 

tillitsvalgte 4.desember. 

Administrasjonen vil utarbeide en mer konkret tiltaksplan som vil fungere som en sjekkliste for 

tilsatte på bispedømmekontoret og som grunnlag for bispedømmets årsmelding. De fleste 

områdene vil generere flere tiltak. Mye av det mer rutinemessige administrative og faglige arbeidet 

tar mye av arbeidstiden, men løftes ikke fram her.  

For at satsingene skal lykkes, forutsettes et nært samarbeid mellom bispedømmerådet, fellesrådene, 

prostiene og menighetene. Det varierer hvem som vil være ansvarlig for oppfølging av de enkelte 

punktene.  

 

Strategiske mål  

Strategiplanen for Oslo bispedømme har formulert sju strategiske mål for perioden 2019 – 2021 i 

tråd med de strategiske målene som er vedtatt i Kirkemøtet:  

  

1. Samle flere til livsnære gudstjenester  

2. Tilby dåp og trosopplæring til barn, unge og voksne  

3. Gi kunst og kultur rom i kirkene våre  

4. Ta økt samfunnsansvar  

5. Skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og lokalsamfunn  

6. Inspirere flere til å delta i kirkelig arbeid  

7. Videreutvikle kirken som en demokratisk og velfungerende organisasjon  

  

I Oslo bispedømme er dette i strategiplanen for 2019-2021 ordnet i fem hovedpunkter:  

  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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1. Gudstjenesten  

2. Dåp og trosopplæring   

3. Kunst og kultur  

4. Diakoni og samfunnsansvar  

5. Deltakelse og demokrati  

  

Utfra strategi for Oslo bispedømme 2019-2021 løfter vi særlig opp følgende tiltak i 2020: 
 

1. Gudstjenesten 

 Videreutvikle presteskapets kompetanse på forkynnelse, liturgi og liturgisk praksis. 

 Implementere vedtatt gudstjenesteliturgi og liturgisk musikk i menighetene innen 1. søndag 

i advent 2020. 

 Ha en helhetlig gjennomgang av forordningen, herunder definere kriterier for ulike typer 

gudstjenester. 

 Gjøre informasjon om gudstjenestene mer tilgjengelig, jf. kommunikasjonsplan for Oslo 

bispedømme. 

 Fortsette arbeidet med å utvikle byomfattende gudstjenester i Trefoldighetskirken.  

 Etablere nettverk inspirert av «Fremtiden bor hos oss» og videreutvikle gudstjeneste og 

menighetstenkning i flerkulturelle menigheter.  

 Tilrettelegge gudstjenester på engelsk og andre utvalgte språk. 

 Utvikle kurs for medliturger til bruk i prostier og menigheter 

 Gjennomføre vigselskampanje.    

 Legge til rette for åpne kirker Allehelgensdag. 

 Gjøre sentrale liturgiske og bibelske tekster på samisk tilgjengelig for alle menigheter - til 

bruk blant annet i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. 

 

2. Dåp og trosopplæring 

 Følge opp Kirkerådets satsing på dåp, herunder avklare felles dåpspraksis når det gjelder dåp 

utenfor ordinære gudstjenester og dele erfaringer omkring gjennomføring av 

dåpssamtalene. 

 Videreutvikle MER i Ila kirke for unge voksne, herunder samtaletilbudet Ventil. Videreutvikle 

bispedømmets arbeidsfellesskap for unge voksne-arbeidet. 

 Utvikle samarbeidet med kristne organisasjoner om breddetiltak i trosopplæringen og øvrig 

barne- og ungdomsarbeid. 

 Legge til rette for at de undervisningsansatte blir godt kjent med ny læreplan i skolen (fra 

høsten 2020) med tanke på et videreutviklet skole-kirke-samarbeid og sammenheng med 

innholdet i trosopplæringsplanene. 

 Videreutvikle tilbud om samtale, fordypning, dialog og undervisning for voksne. 

 

3. Kunst og kultur 

 Oppmuntre til at frie kunstnere og kulturinstitusjoner tar kirkene enda mer i bruk. 

 Gjennomføre treårig kirkemusikalsk prosjekt i Sofienberg kirke. 

 Bygge relasjoner til lokale musikalske aktører i kommunen/kulturskolen blant annet ved å 

tilby bruk av kirker som konsertarena. 

 Rekruttere unge til kirkemusikkutdanning blant annet ved å støtte opp om orgelskoletiltak. 

 

4. Diakoni og samfunnsansvar 

 Samarbeide med andre aktører, f.eks. bydeler, kommuner, helse- og omsorgstjenesten, for å 

motvirke utenforskap.  
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 Arbeide med FNs bærekraftsmål sammen med andre aktører. Alle menigheter i Oslo 

bispedømme er «grønne menigheter» innen 2021. 

 Utvikle kirkelig tilstedeværelse i Hovinbyen i tråd med anbefalingene i rapporten «Kirke i 

Hovinbyen». 

 Utvikle Trefoldighetskirkens byomfattende profil. 

 Utrede alternative modeller for åpne kirker og gjennomføre opplæring av frivillige 

medarbeidere.  

 Følge opp Kirkerådets satsing på kommunikasjon: Den norske kirke skal være en 

tilstedeværende digital kirke lokalt, regionalt og nasjonalt. Følge opp bispedømmets 

kommunikasjonsplan og kurs for skolering av ansatte og frivillige. 

 Alle prosti deltar i samarbeidsfora mellom religiøse ledere i kommunen/bydelen. 

 Øke bevisstheten om globalt kirkeliv, blant annet gjennom samarbeidstiltak knyttet til 

misjon og vennskapsmenigheter.  

 

5. Deltakelse og demokrati 

 Gi relevant opplæring og oppfølging av nyvalgte menighetsråd. 

 Fortsette arbeidet for god og bærekraftig kultur i nye Asker prosti. 

 Markedsføre verktøykassen fra frivillighetssatsingen og lansere boka «Fokus: Frivillighet».  

 Rekruttere flere unge til kirkelig tjeneste. Legge til rette for deltidsstillinger og praksisplasser 

for studenter. 

 Oppfordre alle menighetene til å stille med delegater til Ungdomstinget. 

 Gjennomgå bemanningsplan for prestetjenesten som følge av ny økonomisk 

fordelingsnøkkel mellom bispedømmene. Utvikle samarbeid med fellesrådene om kirkelig 

bemanning.  

 Følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen. Arrangere arbeidsmiljødag for alle ansatte i begge 

linjer. 

 Arbeide med spesialprestetjenesten opp mot tros- og livsynsmangfoldet i institusjonene. 

 Delta som pilotbispedømme for Kirkerådets LHBT-arbeid.  

 Videreføre deltakelse av én prest fra hvert prosti i arbeidsgruppen på Pride. 

 Etablere rutiner for informasjonsflyt og møtepunkter mellom bispedømmerådet, 

fellesrådene og menighetsrådene.  

 Arbeide med innholdet i og konsekvensene av ny tros- og livssynslov. 

 

Budsjett 2020 

Det settes av midler i budsjettet for 2020 for gjennomføring av planlagte satsinger og tiltak. Det 

vises til vedlagte budsjett for strategiske satsinger. Bispedømmets største innsats i årsplanen er 

imidlertid i hovedsak knyttet til bruk av arbeidstid. 

Vedlegg: 
Strategibudsjett 2020 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar Årsplan 2020 for Oslo biskop og bispedømmeråd med de merknadene 
som kom fram i møtet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 112 18/03141-24    

 
 

 
 
 

Budsjett 2020 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
  
Pr 28.11. har vi ikke mottatt foreløpig tildelingsbrev fra Kirkerådet, så saken legges 
fram til orientering. I saksframlegg til Kirkerådet i sak KR 68/19 fremgår forslag til 
tildeling til bispedømmene, for Oslo utgjør det 197,2 mill, som er samme beløp som i 
2019.  
Tildelingsbrev basert på endelig statsbudsjett vil normalt foreligge i februar 2020, og 
budsjett 2020 fremlegges til behandling i bispedømmerådet etter det.  
 
Innledning  
Budsjettet for 2020 vil i stor grad basere seg på 2019-budsjettet. Det er allerede gjort et 
arbeid med tilpasninger på grunn av personalendringer og endringer i driften. Dette arbeidet 
vil sluttføres ved fremlegging for bispedømmerådet til møtet 24.februar. 
 
Effektiviseringen av merkantile tjenester i 2019 har gitt store endringer i personalsituasjonen 
for bispedømmene. Det er i denne prosessen signalisert at det kan komme justeringer av 
tildelingen til bispedømmene som følge av dette. Dette spørsmålet er ennå ikke endelig 
avklart. 
  
Basert på forslag til statsbudsjett vil tildeling for 2020 ha en prisjustering på 2,7% i forhold til 
2019. Nye fordelingsnøkler for tildeling til menighetspresttjenesten gir en nedskjæring for 
Oslo på 2,57 mill i 2020 og ventelig det dobbelte i 2021. Budsjettmessig tilpasning som følge 
av bemanningsendring gjøres når endringen er fastsatt. Det er også slik at denne delen av 
tildelingen vil bli beregnet på nytt hvert år ut fra kriteriene, så vi må forvente noe større 
variasjon i årlig tildeling fremover. Fordelingsnøklene til menighetsprestetjenesten anvendes 
på 75% av tilskuddet under 1A (se tabell). 
 
Det statlige rammetilskuddet til rettssubjektet Den norske kirke er foreslått til 2198 mill, som 
er en økning på 57 mill. eller 2,7%. I tillegg kommer noen øremerkede tilskudd, og midler fra 
OVF på 42 mill. Kirkerådet behandler budsjett 2020 i sak 68/19 til Kirkerådets møte 5.-
6.desember. Oslo bispedømmeråd får ut fra dette 197,2 mill, omtrent samme beløp som ved 
ordinær tildeling i 2019. Men siden det er en økning på tilskuddsmidler, har rammetilskuddet 
til vår virksomhet en nedgang på 1,2 mill, se tabell.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

92/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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I saksframlegget til Kirkerådet ligger det også inne en ytterligere satsing på diakoni i 2020 
med 15 mill, i tillegg til økningen på 14 mill i 2019. Disse nye midlene er ikke fordelt på 
bispedømmene, og vil evt. komme som tillegg under 1B. Økningen på 1B tilskudd i tabellen 
over utgjør 2,7 % 
 
Nærmere om budsjett 2020 
Budsjetterte årsverk fordeler seg slik: 
Menighetsprester 130,9 (inkl. prostesaksbehandlere) 
Spesialprester 11,6 
Døvekirken 19,5           
Administrasjon: 16 
Sum: 178 årsverk 
 
Dette er en reduksjon på 4,5 årsverk fra starten av 2019, hvorav 3,5 er i administrasjonen og 
ett årsverk er stiftsprest som er pensjonert.  
 
Døvekirken har 20,5årsverk, men på grunn av flere vakanser budsjetteres med 19,5 årsverk 
som tidligere år. 
I tillegg kommer sykehjemsprester finansiert av Oslo kommune med 6,5 årsverk.  
 
På driftssiden er det særlig besparelsen på husleien på 1,7 mill som har stor effekt. Dette gir 
rom for en tilpasset og smidig bemanningsendring, og forhåpentlig at kostnadene ved de 
strategiske satsingene i stor grad kan dekkes av neste års tildeling. Administrasjonen 
anbefaler at de foreslåtte strategiske satsingene gjennomføres med mindreforbruksmidler 
fra tidligere år, dersom det ikke kan tas innenfor tildelingen for 2020. 
 
OVF-midlene disponeres som før til misjonsrådgiver og Påske&Pasjon, samt til en storstilt 
kursing i kommunikasjonsarbeid for ansatte og frivillige i menighetene. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar informasjonen om budsjett 2020 til orientering. 
 
 

1A - Ramme 1B - Tilskudd OVF Sum

2020 148 327 48 278 576 197 182

2019 149 534 47 009 576 197 119



 Saker til behandling -  Tilsetting av sokneprest i Ullern sokn :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Saker til behandling -  Tilsetting av sokneprest i Søndre Aker prosti med Manglerud sokn som tjenestested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen    19/04796-1    

 
 

 
 
 

Valg av ny preses i Bispemøtet - 2020 
 
 
 
Vedlegg:  
Ny preses i Bispemøtet - stemmegivning i bispedømmerådene 
Regler om nominasjon mv ved tilsetting av biskoper (2018) 
Olav Fykse Tveit CV 
 
 

Saksorientering 
Bispemøtet har nominert Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som ny 
preses i Bispemøtet. (Sak BM 35/19). 
Reglene for nominasjon mv ved tilsetting av biskoper fastsetter at Kirkerådet skal oppfordre 
bispedømmerådet til å uttale seg om kandidatene ved å avgi stemme. Siden det kun er én 
nominert kandidat, kan bispedømmerådet kun enten stemme på ham, eller avgi blank 
stemme. Stemmen skal ikke begrunnes.  
Stemmegivningen i bispedømmerådet er hemmelig. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. 
Møtebok fra møtet er offentlig om ikke rådet gjør et annet vedtak. 
 
Resultatet av avstemmingen med opplysning av stemmetall eller i tilfelle vedtak om at 
erklæring ikke blir avgitt, føres i møteboken. Utskrift av møteboken må være Kirkerådet i 
hende senest søndag 15.desember kl. 24.00. 
 

 
Forslag til vedtak 
Utskrift av møtebok med vedtak OBDR sak 95/19 Valg av ny preses i Bispemøtet sendes 
Kirkerådet innen fristen. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

95/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Svein Christian Mikkel 
Hammerstrøm 

420 18/02898-15    

 
 

 
 
 

Avtale om enhetlig ledelse i Døvekirken 
 
 
 
Vedlegg:  
Søknad fra Døvekirken av 8. juni 2018 om forsøk med enhetlig ledelse 
Brev fra Kirkerådet av 15. oktober 2018 
KM 11 17 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter virksomhetsoverdragelsen 
KM 9 19 Nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskuddd til prestetjeneste 
KM 10 19 Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten 
Forskrift om døvekirkelige organer 
Avtale enhetlig ledelse i Døvekirken - utkast 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkemøtets vedtak KM 11/17 åpnet opp for forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering 
etter virksomhetsoverdragelsen. Formålet er å kunne finne frem til gode løsninger og prøve 
ut alternativ arbeidsgiverorganisering med tanke på fremtidig kirkelig organisering. 
 
I brev av 8. juni 2018 oversendte Døvekirken søknad til Oslo bispedømmeråd (OBDR), Oslo 
biskop og Kirkerådet om godkjenning for utprøving av enhetlig ledelse i Døvekirken. I 
oppfølgende svarbrev fra kirkerådets sekretariat datert 15. oktober 2018 oppsummeres 
hovedtrekkene i Døvekirkens søknad. Kirkerådet gjorde klart at et forsøk ville forutsette 
avtale om slik forsøksordning med soknets organer, samt inngåelse av avtale med OBDR og 
Oslo biskop om avtalebasert overlatelse av arbeidsgiverfunksjoner i forsøksperioden. 
Kirkerådets sekretariat understreket i begge tilfeller at slike avtaler forutsettes godkjent av 
Kirkerådet før igangsettelse. 
 
Ved Kirkemøtets vedtak KM 10/19 ble det foretatt tilpasninger i reglene om ordningen for 
døvemenighetene, for å legge til rette for å kunne godkjenne og igangsette forsøk med 
alternativ arbeidsgiverorganisering. 
 
Høsten 2019 har sekretariatet for OBDR og Oslo biskop utarbeidet et utkast til avtale om 
forsøk med enhetlig ledelse i Døvekirken, i samarbeid med døveprost, kirkeverge og leder 
for Døvekirkenes fellesråd. Avtaleutkastet fremlegges for regionalt kontaktmøte for drøfting 
4. desember 2019 og for godkjenning av OBDR og Oslo biskop 9. desember 2019. Med 
hensyn til lokal medbestemmelse er enhetlig ledelse drøftet i lokalt kontaktmøte i 
Døvekirken, som har gitt sin tilslutning til ny organisering.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

96/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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Etter godkjenning fra OBDR, Oslo biskop og Døves kirkeråd, sendes avtalen til godkjenning 
i menighetsrådene før oversendelse til Kirkerådet for endelig vedtak av forsøket.  
 
Vedrørende arbeidsgiveransvar er partene etter avtaleutkastet pkt. 4, i tråd med KM 11/17, 
enige om at forsøket om å prøve ut én arbeidsgiverlinje i form av enhetlig ledelse ikke 
innebærer virksomhetsoverdragelse eller formelt skifte av arbeidsgiver. Kirkemøtets vedtak 
åpner kun for avtalebaserte oppgaveoverføringer i forsøksperioden. 
 
Etter pkt. 3 i avtaleutkastet legges det i tråd med døvekirkens søknad opp til at 
Døvekirkenes fellesråd i forsøksperioden endrer navn til «Døves kirkeråd». 
 
Det legges opp til at Døveprosten ivaretar ansvaret som daglig leder i sekretariatet for det 
nye Døves kirkeråd. Kirkeverge er nestleder og bistår prosten i den daglige ledelse. 
Sokneprester ivaretar daglig arbeidsledelse for alle ansatte i menigheten og 
menighetsforvalter bistår sokneprest som nestleder.  
 
At døveprosten i tillegg til sitte i Døves kirkeråd også skal ha ansvaret som daglig leder i 
sekretariatet for døves kirkeråd, innebærer en dobbeltrolle. Tilsvarende vil gjelde 
sokneprester som daglige ledere i relasjon til deltakelse i menighetsrådet. I denne 
sammenheng legges det til grunn at unntaket i kirkeloven § 38 annet ledd b kommer til 
anvendelse, slik at dobbeltrollen likevel ikke medfører habilitetsproblematikk. Denne 
bestemmelsen gir særregler om habilitet for prost eller prest som i kraft av sin stilling eller 
etter oppnevning av biskop er medlem av et organ for soknet. 
 
Med hensyn til tilsettinger er det i avtaleutkastet foreslått at Oslo bispedømmeråd i 
prøveperioden fortsatt beholder oppgaven og ansvaret med tilsetting av prester i 
Døveprostiet. Når det så gjelder tilsettinger av trosopplærere, diakoner, kateketer og 
prostesaksbehandler, foreslås det at tilsettingsmyndigheten i forsøksperioden delegeres til 
Døves kirkeråd. 
 
Med hensyn til medbestemmelse følger det av pkt. 5 at Døvekirken allerede har felles 
kontaktmøte og felles arbeidsmiljøutvalg mellom arbeidsgiverlinjene. Ordningene 
videreføres i forsøksperioden. Referat fra kontaktmøter og arbeidsmiljøutvalget oversendes 
Døves kirkeråd og Oslo bispedømmeråd. 
 
Etter pkt. 7 i utkastet gjelder forsøksordningen i tre år, fra det tidspunkt Kirkerådet 
godkjenner forsøksordningen. Etter pkt. 8 gjennomføres midtveisevaluering halvveis ut i 
forsøksperioden og sluttevaluering ved forsøksperiodens utløp. Hvis Kirkemøtet innen 
forsøksperiodens utløp gjør vedtak om fremtidig kirkelig organisering, settes avtalen om 
forsøk til side i den grad Kirkemøtets vedtak griper inn i forsøket. 
 
Av avtaleutkastet pkt. 4 følger det at Døvekirkenes fellesråd ved inngåelse av avtalen har et 
tilsettingsreglement vedtatt 21.02.2001. Det er enighet om at det er behov for å utarbeide et 
nytt og oppdatert tilsettingsreglement for Døves kirkeråd. Oslo bispedømmeråd bistår Døves 
kirkeråd i dette arbeidet. Videre må det utarbeides detaljerte arbeidsbeskrivelser som i 
avtaleutkastet pkt. 4 er uthevet i blått. 
 
For nærmere detaljer vises det til avtaleutkastet og øvrige vedlegg. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd godkjenner utkastet til avtale om forsøk med enhetlig ledelse i 
Døvekirken.  
 
 



97/19 Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne  - 17/06866-9 Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne  : Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Petter Rønneberg 622 17/06866-9    

 
 

 
 
 

Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne  
 
Vedlegg:  
Samarbeidsavtale OBDR KFIO KFUK-KFUM 2019 

 
 
Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd (OBDR) og Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) vedtok høsten 2018 å flytte 

arbeidet for unge voksne fra Majorstuen kirke til Ila kirke.  

 

Vedtak i OBDR sak 67/18: 

Arbeidet for aldersgruppen 18-30 år i regi av Majorstua+ flyttes fra Majorstuen kirke til Ila 

kirke f.o.m. 1.januar 2019. Tilbudet relanseres med nytt navn. 

Det inngås administrativt en samarbeidsavtale mellom Sagene og Iladalen menighet, 

Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd 

 

Det har siden vært arbeidet med å finne frem til en god modell for organisering av unge 

voksne arbeidet. Norges KFUK-KFUM har vært den mest stabile samarbeidspartneren siden 

oppstarten i 2011. Det er nå utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Norges KFUK-KFUM, 

Oslo bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Oslo og Sagene og Iladalen menighet.  

En slik tettere tilknytning til KFUK-KFUM er ikke til hinder for at MER i Ila kirke samarbeider 

med andre aktører og organisasjoner innenfor unge voksne-feltet (jfr. mål for virksomheten – 

punkt 1. i avtalen). Avtalen vil generere ressurser, både i form av kompetanse og ansatt-

ressurser. 

Oslo bispedømme har i 2019 også inngått avtale med Institutt for Sjelesorg om å overta 

samtaletilbudet VENTIL. Dette er et samtaletilbud for unge voksne der flere av 

bispedømmets prester er engasjert. Fra 1.1.2020 legges dette samtaletilbudet til MER i Ila 

kirke. 

 

Stiftsdirektør ble i vedtaket i OBDR sak 67/18 gitt mandat til administrativt å inngå en 

samarbeidsavtale. Siden avtalen nå inngås mellom fire parter legges den likevel frem for 

Oslo bispedømmeråd til godkjenning. 

 

Bakgrunn – tidligere vedtak i OBDR vedrørende kirke for unge voksne: 

I desember 2008 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for å vurdere etableringen av Kirke for 

unge voksne. Etter en høringsrunde ble forslaget vedtatt av Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) og 

Oslo bispedømmeråd (OBDR) i desember 2009 (OBDR sak 103/09). Det kom inn 16 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

97/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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høringssvar innen november 2009. Disse var positive til et spesialisert arbeid for 

aldergruppen 18-30 i Majorstuen kirke. Det ble av flere betegnet som en viktig satsning. 

Beliggenhet og kirkebygg ble beskrevet positivt, dog med behov for oppgradering. I juni 

2010 ble det holdt et møte i Majorstuen kirke for interesserte i målgruppen. Det ble opprettet 

en prosjektgruppe hvor representanter fra samarbeidsorganisasjoner deltok. Norges KFUK-

KFUM og Changemaker var interessert i konkret samarbeid. 

 

I 2010 gjorde OBDR et intensjonsvedtak om å opprette en kirke for unge voksne. 

Beslutningen om å etablere Majorstuen kirke som kirke for unge voksne i rammen av et 

treåring prosjekt, kom i februar 2011. Unge voksne-kirken ble sett i sammenheng med 

fleksibel bruk av kirkene i Oslo-prosjektet. Som del av vedtaket forutsatte OBDR at KfiO 

bidro med stillingsressurser i en treårig periode. OBDR vedtok å forlenge prosjektet - etter 

en midtveisevaluering – ut 2014 og utrede mulighetene for fast drift. KfiO vedtok i juni 2014 

å forlenge prosjektet ut 2015, men ønsket en evaluering. Denne ble gjennomført av 

Diakonhjemmet våren 2015. I september 2016 (sak 064/15) ba OBDR administrasjonen 

arbeide med videre organisering og fastsette økonomiske rammen med sikte på permanent 

drift. I desember 2015 (sak 24/15) vedtok KfiO å videreføre «Majorstuapluss» som ordinær 

virksomhet.  

 

OBDR vedtok i desember 2017 (104/17) en «helhetlig plan for 18-30» som sier at det skal 

satses på aldersgruppen og at bispedømmet har en plan for satsingen som inkluderer 

prostiene og nåværende arbeid (Majorstua+ og studentprestenes arbeid).  

 

I september 2018 (sak 67/18) vedtok OBDR, i samråd med KFIO, å flytte virksomheten til Ila 

kirke som en del av kirkebruksplanen. Kirkelig fellesråd i Oslo behandlet saken i sitt møte 

18.10.2018 (sak 22/18) og gav sin tilslutning til at det skal inngås en slik avtale. 

 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til forslaget til samarbeidsavtale mellom Oslo 

bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Oslo, Sagene og Iladalen menighet og Norges 

KFUK-KFUM om MER i Ila – kirke for unge voksne. Stiftsdirektør gis fullmakt til å 

signere avtalen på vegne av bispedømmerådet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen 402 18/00426-54    

 
 

 
 
 

Kirkevalget, evaluering 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
På bispedømmerådets møte 23 september 2019, sak 75/19 Kirkevalget 2019 – en foreløpig 
evaluering, ga rådet innspill til arbeidet med evaluering av årets kirkevalg. I saksfremlegget 
ble rådet orientert om at bispedømmerådet ved et senere møte ville få evaluering av 
kirkevalget til endelig behandling. Bispedømmerådets innspill ville bli tatt med i valgrådets 
videre arbeid med evalueringen. 
 
Arbeidet med evalueringen er blitt forsinket. Valgrådet har ventet på resultater fra 
Kirkerådets evalueringsundersøkelse. Denne undersøkelsen er blitt sendt ut til valgstyrene i 
menighetene, kirkevergene, fellesråds- og menighetsansatte og andre som har vært 
sentrale i arbeidet med gjennomføringen av kirkevalget. Spørsmålene har omhandlet hele 
gjennomføringen av kirkevalget fra planleggingsfasen til rapportering av valgresultatet, først 
og fremst knyttet til gjennomføringen av valg til bispedømmeråd. Svarfrist er 30. november.  
 
Valgansvarlige på bispedømmekontorene, som også har vært valgrådenes sekretærer, skal 
på møte i januar 2020 bli orientert om undersøkelsen. Valgarbeiderne vil ha med seg innspill 
fra bispedømmeråd og andre. Valgrådets rapport og kommentarer til evalueringen vil bli 
framlagt på dette møtet. Evalueringen fra kirkevalget 2019 i Oslo bispedømme vil bli 
ferdigstilt etter møtet i januar.  
 
KIFO vil også lage en omfattende rapport om kirkevalget 2019. 
 
På møtet 23. september ga bispedømmerådet innspill til forbedring av kirkevalgreglene og 
regler knyttet til nomineringsgruppene. Rådet ønsket også en bedre løsning knyttet til 
muligheter for forhåndsstemming. Sak 100/19 Støtte til nomineringsgrupper som har 
innvalgte medlemmer i Kirkerådet omhandler en tematikk som også ble trukket fram den 23. 
september.  
 
Siden evalueringen er blitt forsinket slik at det nåværende rådet ikke får være delaktige 
gjennom hele prosessen fram til endelig behandling, har bispedømmerådets leder bedt om 
at det fremlegges en åpen sak der dette rådet kan gi sine mer formelle innspill til 
evalueringen.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

98/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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Forslag til vedtak 
Bispedømmerådets innspill tas med i det videre arbeidet med evaluering av kirkevalget 
2019. Endelig behandling vil skje i rådet så raskt som mulig i vårsemesteret 2020. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen 700 18/04499-7    

 
 

 
 
 

Kurs for økt kompetanse om LHBT, en orientering 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedtak OBDR, 05112018, Sak 89/18, Kompetanseheving LHBT 
 
 

Saksorientering 

Kirkerådet vedtok 14. september 2018 å opprette et LHBT-utvalg (LHBT: lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner) for å følge opp Bispemøtets 
rapport   https://kirken.no/globalassets/kirken.no/bispemotet/2018/dokumenter/sluttrapport-
lhbt_16.-februar-2018.pdf om situasjonen for ansatte og frivillige med LHBT-identitet i kirken. 
(KR sak 49/18) 

 
Det vises til sak Oslo bispedømmeråd 89/18 hvor bispedømmerådet vedtok at det ønsket at 
Oslo bispedømme skal delta som et av pilot-bispedømmene for kirkerådets satsing på økt 
kompetanse om LHBT.  
 
Kirkerådets LHBT-utvalg har utpekt Oslo bispedømme som pilot-bispedømme og har tatt 
kontakt med administrasjonen for å orientere om utvalgets arbeid og planer for å nå målet 
om økt kompetanse om LHBT. I løpet av vårsemesteret 2020 ønsker utvalget at det 
arrangeres kurs for alle ansatte i begge linjer om dette saksfeltet. Administrasjonen 
samarbeider med utvalget og utvalgets sekretær Sissel Vartdal som er HR-sjef i Kirkerådet, 
om hvordan kursene skal holdes og innholdet i disse. 
 
Administrasjonen samarbeider også med kirkevergene i Oslo og Bærum og kirkesjefen i 
Asker om kompetansehevingen. 
 
Seniorrådgiver Gry Friis Eriksen er administrasjonens saksbehandler. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar orienteringen til etterretning. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

99/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen    19/04790-1    

 
 

 
 
 

Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer i Kirkemøtet 
 
 
 
Vedlegg:  
Kyrkomötets mandatstöd - så funkar det 
 
 

Saksorientering 
 
Bispedømmerådets leder har meldt inn sak om støtte til nomineringsgrupper som har 
innvalgte medlemmer i Kirkemøtet. Bispedømmerådet oppfordres til å melde dette som sak 
til Kirkemøtet 2020. 
 
Bakgrunn 
Etter årets kirkevalg har flere nomineringsgrupper innvalgte medlemmer i bispedømmeråd 
og Kirkemøtet. Bønnelista har 9 representanter, Åpen folkekirke har 39, mens 29 er valgt inn 
fra de bredt sammensatte listene til bispedømmenes nominasjonskomitéer. For å gi disse 
medlemmene og grupperingene mulighet til å drive kirkepolitisk arbeid og politikkutvikling, er 
det behov for å etablere en tilskuddsordning. Svenska kyrkan har hatt en slik 
tilskuddsordning i alle fall siden 2007. Der får nomineringsgruppene tilskudd per medlem de 
har valgt inn Svenska kyrkans øverste organ, kyrkomötet.   
 
Foreløpig er det i Den norske kirke etablert en ordning for tilskudd i valgåret for å informere 
om hva listene og kandidatene står for, maksimalt 1,44 mill. kr. dersom en gruppe stiller 
lister i alle bispedømmer. Dette har bidratt til at grupperingene kan drive kirkevalgkamp og 
informere om hva de ønsker å gjennomføre. Dette tilskuddet gjelder kun i valgåret, til 
informasjon og valgkamp. Det gis ingen støtte til kirkepolitisk arbeid og demokratiutvikling. 
Det er derfor behov for at det i tillegg bør etableres en støtteordning, for å muliggjøre 
oppfølging av en listes valgte medlemmer av bispedømmeråd, Kirkeråd og Kirkemøte, i 
tillegg til strategisk arbeid for å sikre demokrati og forankring overfor velgerne. Dette 
arbeidet er enormt arbeidskrevende, og noe en ikke kan forvente at de valgte medlemmene i 
sin helhet skal sørge for selv. I tillegg kommer helt nødvendig politikkutvikling og behov for å 
skape debatt og meningsbrytning. Det vil derfor være naturlig om sammenslutninger som får 
valgt inn medlemmer i bispedømmeråd og Kirkemøtet, får en årlig støtte per rådsmedlem. 
Det vil være en viktig investering i kirkedemokratiet og utviklingen av Den norske kirke. 
 
Sammenslutninger/lister som får valgt inn medlemmer til bispedømmeråd, kirkemøte og 
kirkeråd bør tildeles en årlig støtte per innvalgte medlem. Dette skal muliggjøre utvikling av 
demokratiske prosesser, som å opplyse saker, skape meningsbrytning og debatt og bidra til 
nødvendig politikkutvikling og fornyelse. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Se lenke til de svenske reglene for støtte til nomineringsgrupper:  
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Kyrkom%c3%b6tets%20mandatst%c3%b6d%20-
%20s%c3%a5%20funkar%20det.pdf?fbclid=IwAR1XvUmJL30LznEKv82YLAVqJXgP0I_28e
PodwJFURrNH3gEa5BL13ToehA 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd melder inn sak til Kirkemøtet 2020 med forslag om at det innføres en 
støtteordning for nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer i Kirkemøtet. 
Ordningen må utformes slik at medlemmer innvalgt på nominasjonskomitéenes lister 
likebehandles med øvrige nomineringsgrupper. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00868-14    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 9.12.19 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra biskopens ledermøte 12.09.2019 
Referat fra regionalt kontaktmøte 29.10.2019 
OBDR-møte 09.12.2019 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 
 
 

Saksorientering 
101/19.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør 
og Kirkerådets leder. 
101/19.2 Referat fra biskopens ledermøte 12.9.2019 
101/19.3 Referat fra regionalt kontaktmøte 29.10.2019 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 

 

 
 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00863-34    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

102/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019 


	Oslo bispedømmeråd 2016-2019 (09.12.2019)
	Møteinnkalling
	Møteinnkalling Oslo bispedømmeråd 2016-2019 09.12.2019

	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Godkjenning av protokoll
	Saker til behandling
	89/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
	90/19 Godkjenning av protokoll fra 4.11.19
	91/19 Årsplan og strategiske satsinger
	92/19 Budsjett 2020
	93/19 Tilsetting av sokneprest i Ullern sokn
	94/19 Tilsetting av sokneprest i Søndre Aker prosti med Manglerud sokn som tjenestested
	95/19 Valg av ny preses i Bispemøtet - 2020
	96/19 Avtale om enhetlig ledelse i Døvekirken
	97/19 Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne 
	98/19 Kirkevalget, evaluering
	99/19 Kurs for økt kompetanse om LHBT, en orientering
	100/19 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer i Kirkemøtet
	101/19 Referat- og orienteringssaker 9.12.19
	102/19 Eventuelt

	Orienteringssaker
	Referatsaker
	Tilsettingssaker

