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Møteinnkalling  
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 
 

Møtedato: 11.05.2020 kl. 17:00 – 21:00 

Møtested: Zoom – nærmere informasjon om pålogging blir sendt på epost 

Arkivsak: 19/04819 

 
Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458. 
Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings.. 
 
 

SAKSLISTE   

28/20 19/04971-24 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

29/20 19/04971-25 
 
Godkjenning av møteprotokoll 14.4.2020 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

30/20 19/04406-10 
 
Regnskap 1. kvartal Oslo bispedømme 
Saksordfører: Odd Einar Dørum 

 
31/20 

 
19/05446-10 

 
Tilsetting, sokneprest i Jar sokn i Bærum prosti - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
Saksordfører: Marius Berge Eide 

32/20 20/00757-5 

 
Tilsetting av sokneprest i St. Hanshaugen sokn i 
Domprostiet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 
første ledd 
Saksordfører: Inger Johanne Aas 

33/20 20/01903-1 

 
Tilsetting kapellan Manglerud sokn i Søndre Aker prosti - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
Saksordfører: Kjersti Jåvold Landmark 

34/20 20/01876-1 
 
Utlysning Mindreforbruk Trosopplæring 
Saksordfører: Anne Anita Lillebø 

35/20 18/04322-4 
 
Høring kartlegging kirkefag 
Saksordfører: Harald Hegstad 

36/20 19/00019-13 
 
Tildeling nye diakonstillinger 2020 
Saksordfører: Ann-Kathrin Fjøren Kasbo 
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37/20 17/01615-12 
 
Fritak fra verv som varamedlem i Oslo bispedømmeråd 
Saksordfører: Arve Juritzen 

38/20 20/00892-5 
 
Referat- og orienteringssaker 11.5.2020 
Saksordfører: Arve Juritzen 

 
 
OSLO, 30.04.2020 
 
 
Gard Realf Sandaker-Nielsen 
Leder 
 
Elise Sandnes 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/04971-24    

 
 

 
 
 

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 31-33/20 behandles for lukkede dører. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

28/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/04971-25    

 
 

 
 
 

Godkjenning av møteprotokoll 14.4.2020 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 2020-2023 14.04.2020 
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 14.4.2020 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

29/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 112 19/04406-10    

 
 

 
 
 

Regnskap 1. kvartal Oslo bispedømme 
 
 
 
Vedlegg:  
Regnskap Oslo 03 2020 
 
 

Saksorientering 
 
1 OPPSUMMERING  
Totalt for hele driften har Oslo bispedømmeråd pr. 31.03.2020 et forbruk som er kr 6.000 
lavere enn budsjettert. Vi er altså uvanlig tett på budsjett.  
Budsjettet for 2020 er 275.000 høyere enn tildeling, da vi bruker oppsparte midler til noen av 
de strategiske satsingene. 
Tilskuddsmidler kommer utenom driftsmidlene. 
 
 
2 RAPPORTVEDLEGG  
På neste side i saksframlegget finner du nøkkeltall for virksomheten. 
Vedlagt følger regnskapsrapporter for hele Oslo bispedømmeråd 210, administrasjonen  
210 0000, prestetjenesten inkl døveprostiet 210 4000 og egen for døveprostiet 210428. 
 
3 ANALYSE AV DRIFTEN    
 
Administrasjonen har et lite merforbruk på 100.000, det er særlig inntekter som har et 
avvik. Disse kommer inn seinere på året. 
 

Prestetjenesten er helt på budsjett, selv om det er avvik på de enkelte kategoriene. 
Noe innsparing på personal og tilskudd andre, mens inntekter har en svikt og her er 
kostnadsført en fordring som vi undersøker årsaken til. 
 

Døvekirken har et lite mindreforbruk på 106.000. Det er innsparing på drift og noe 
merforbruk på personal. 
 
Budsjettrevisjon i juni 
Det er for tidlig å vurdere hva effekten av korona-tiden har på økonomien, men 
tendensen i april er at vi sparer inn på driftsutgifter. Til bispedømmerådets møte i 
juni vil vi legge frem en vurdering av situasjonen og forslag til budsjettrevisjon.  
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

30/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 
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4 NØKKELTALL 
 
  210 Oslo bispedømmeråd 

  

Oslo BUDSJETT FORBRUK AVVIK Avvik i %

Personal 40 442 40 399 43 0,1 %

Drift 3 784 3 616 168 4,4 %

Tilskudd 417 200 217 52,0 %

Sum kostn 44 643 44 215 428 1,0 %

Inntekt -323 99 -422 130,7 %

Resultat 44 320 44 314 6 0,0 %  
 
210 0000 administrasjon 

Oslo adm. BUDSJETT FORBRUK AVVIK Avvik i %

Personal 3 555 3 513 42 1,2 %

Drift 1 786 1 825 -39 -2,2 %

Tilskudd 187 200 -13 -7,0 %

Sum kostn 5 528 5 538 -10 -0,2 %

Inntekt -123 -33 -90 73,2 %

Resultat 5 405 5 505 -100 -1,9 %  
 
210 4000 prester uten døve

Oslo prester BUDSJETT FORBRUK AVVIK Avvik i %

Personal 33 308 33 186 122 0,4 %

Drift 1 042 1 062 -20 -1,9 %

Tilskudd 230 0 230 100,0 %

Sum kostn 34 580 34 248 332 1,0 %

Inntekt -200 132 -332 166,0 %

Resultat 34 380 34 380 0 0,0 %  
   

210 4280/5 døve 

 

Døve BUDSJETT FORBRUK AVVIK Avvik i %

Personal 3 578 3 700 -122 -3,4 %

Drift 956 728 228 23,8 %

Sum kostn 4 534 4 428 106 2,3 %

Inntekt 0 0 0

Resultat 4 534 4 428 106 2,3 %  
 

 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar regnskapsrapporten pr 31.3.20 til etterretning. 
 
 



 Tilsettingssaker -  Tilsetting, sokneprest i Jar sokn i Bærum prosti :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Domprostiet med St. Hanshaugen sokn som tjenestested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting kapellan Manglerud :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Vibeke Kolstø Andersen 621 20/01876-1    

 
 

 
 
 

Utlysning mindreforbruk Trosopplæring 
 
 
         
 
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd forvalter som tildelingsansvarlig for trosopplæringsmidlene 
mindreforbruket av disse. I henhold til tildelingsbrev skal de avregnende midlene fra 
fellesrådene forvaltes av bispedømmerådet som tilskudd til trosopplæring i bispedømmet.  
 
Mindreforbruksmidlene legges til den ordinære tildelingen.   
 
Mindreforbruket er ubenyttede midler ut over de 5% som fellesrådene kan overføre til neste 
år og som fellesrådet ikke har omdisponert innenfor tildelingsåret. Det vises til 
tildelingsbrevet fra bispedømmerådet til fellesrådene:  
 
Ved underforbruk/vakanse har fellesrådet mulighet til å omdisponere midler mellom 
budsjettets poster. Endringene skal avtales med berørte menigheter. Ubenyttede midler på 
inntil fem prosent av total tildeling til fellesrådet, overføres automatisk til neste budsjettår. 
Disse avsettes i bundet fond. Det er ikke anledning til å akkumulere mindreforbruk over flere 
år som utgjør mer enn fem prosent av årlig tildeling. Ubenyttede midler over fem prosent av 
tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i neste års bevilgning og forvaltes av 
bispedømmerådet til trosopplæring i bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling 
er grensen 10 000 kroner, selv om det er mer enn fem prosent av tildelingen. Fellesrådet 
skal gi melding til bispedømmerådet så raskt som mulig, og senest innen 1.mars, dersom 
det viser seg at de har ubrukte midler utover dette.   
 
Det vil si at de midlene fellesrådene ikke har omdisponert i 2019 skal forvaltes av 
bispedømmerådet, enten til å bistå menigheter med lav tildeling, krevende 
arbeidssituasjoner eller til strategisk utviklingsarbeid som det ellers ikke hadde vært midler 
til.  
 
Saksbehandlerne vet, gjennom tett kontakt med menighetene, at mindreforbruksmidlene har 
ført til mye nyutvikling som kommer alle menighetene til gode. Det at menighetene kan, 
gjennom disse midlene, søke støtte til utvikling sees på som svært positivt, da det ikke 
finnes særlig mange andre steder å søke midler. Flere menigheter har uttrykt ønske om å 
teste ut eller videreutvikle tiltak for å nå bredden av ulike årskull.  
 
Eksempelvis ble det i 2019 søkt ut midler til å utvikle:  

- Fem nye typer tiltak for tweens   

- Promotering av dåp og konfirmasjon (både materiell og metoder)  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

34/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 
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- Bestvennkampanje - frivillighetsrekruttering  

Oslo bispedømme har dessuten i 2019 arrangert fire konfirmantsamlinger i Domkirken i 
samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Dette var kick-off til fasteaksjonen og det var ca.2100 
konfirmanter med.   
Så lenge tildeling av trosopplæringsmidler skjer fra bispedømmeråd til fellesråd på bakgrunn 
av nasjonale kriterier og fordelingsvedtak i OBDR, er det viktig at bispedømmerådet bruker 
disse midlene til strategisk utvikling.   
 
  
Årets mindreforbruk   
Vi gjør oppmerksom på at det i år er 2,7 % pris- og lønnsvekst på den ordinære tildelingen   
I år har Oslo bispedømme ca. 1.442.000 kr i mindreforbruk. Av disse utgjør Kirkelig fellesråd 
i Oslo (KFIO) ca. 1.094.000 kr, Asker kirkelige fellesråd har ca. 68.000 kr, Bærum 
ca.280.000 kr. Med forbehold om mindre justeringer når vi har fått regnskapene fra 
fellesrådene.  
 
Som tidligere nevnt kan midlene benyttes til å bistå menigheter med lav tildeling eller lite 
driftsmidler slik at de kan gjennomføre sine lokale trosopplæringsplaner. I dialog med KFIO 
har vi i 2019 tildelt Grorud menighet 54 000 kr til dette og vurderer nå sammen med KFIO 
noen flere menigheter som er i lignende situasjon.   
 
Det betyr at til utlysning av mindreforbruket i år vil være i overkant av 1 100 000 kr til 
fordeling etter søknader.  
 
 
Utlysning mindreforbruksmidler  
For å kunne sende ut utlysningen og tildele midler før sommeren ber vi bispedømmerådet 
vedta kriteriene for utlysning og tildeling og gi stiftsdirektøren fullmakt til å foreta fordelingen 
på bakgrunn av de vedtatte kriteriene. Det vil være for kort tid mellom møtet 11. mai og 8. 
juni til å lyse ut, hente inn søknader og lage et saksfremlegg til OBDR. Det første møtet på 
høsten er 21. september. Erfaringsmessig og med tanke på størrelsen på mindreforbruket, 
vil det mest sannsynlig kunne tildeles alle som søker og er innenfor kriteriene.  
 
Ekstraordinært angående årets utlysning. Korona har gjort at menigheter har raskt omstilt 
seg til å utvikle nye digitale løsninger, materiell til hjemsending og laget opplegg som barn 
og unge selv kan oppsøke i henhold til smittevernregler. Det vil derfor være naturlig at vi i år 
også lyser ut i en kategori som kan bidra til at menigheter videreutvikler tiltak og materiell 
som kan være nyttig også i årene som kommer og ikke bare i den ekstraordinære perioden 
vi er i.  Det vil derfor være ekstra viktig i år at menighetene får svar på søknadene raskt slik 
at de kan allerede før sommeren kan komme i gang med videreutvikling og nyskaping.  
 
 
Forslag til kategorier og kriterier:  
 
Oslo bispedømmeråd lyser ut mindreforbruksmidlene for trosopplæring til:  
 
1. Utvikle nye eller videreutvikle tiltak rettet mot barn og ungdom som har til hensikt å 
gjennomføres i henhold til smittevernregler, enten på nett eller analogt uten oppmøte 
i felles rom.  
Menighetene i Oslo bispedømme omstilte seg raskt fra 12.mars og utviklet blant annet nye 
digitale løsninger, materiell til hjemsending og opplegg som barn og unge selv kan 
gjennomføre fysisk i henhold til smittevernregler. Tiltakene som allerede er utviklet kan ha 
behov for videreutvikling. Oslo bispedømmeråd ønsker å bidra til videreutvikling av disse, 
samt utvikling av nye tiltak innenfor denne kategorien. Disse ressursene vil være nyttige 
også i årene fremover både som selvstendige tiltak og til supplering i eksisterende tiltak.   
 
Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull. Det kan enten være som et 
digitalt trosopplæringstiltak eller et tiltak som kan gjennomføres fysisk (ut fra 
smittevernsretningslinjer) - alene eller i mindre grupper (eks. poster rundt kirken).  
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Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende. Det er mange 
gode tiltak som er utviklet på bakgrunn av andres erfaringer.   
 
2 Tiltak for å rekruttere til dåp, samt nye måter å gjennomføre dåp på.  
Oslo bispedømmeråd har, sammen med kirkerådet og de andre bispedømmene fra høsten 
2019 en felles satsning på dåp og ønsker å stimulere til at det lokalt utvikles nye tiltak og 
materiell. Målgruppen vil være babyer og deres foresatte/familie, samt ungdom og voksne.   
Søknaden må vise hvordan man på nye måter søker økt dåpsoppslutning.  
 
a) Tiltaket kan gjerne ta utgangspunkt i eksisterende tiltak som babysang, superdager, 
middag e.l.   
b) Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende og kan både 
være i form av en aktivitet eller utvikling av materiell.  
 
3. Tiltak som stimulerer til økt fokus på frivillighet i den lokale trosopplæringen.  
Oslo bispedømmeråd har fokus på frivillighet. I den forbindelse ønsker vi å stimulere til 
tiltak/utvikling av rutiner som bidrar til mer frivillighet i den lokale trosopplæringen.  
 
a) Hvordan kan den sentrale dimensjonen «frivillighet» bedre integreres i de lokale 
trosopplæringstiltakene?   
b) Hvordan kan vi skape større fokus på mulighetene til være frivillig i gjennomføringen av 
tiltak/arrangement for ungdom/voksne?  
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar følgende kriterier for utlysning av mindreforbruk 
trosopplæringsmidler: 
 
1 Utvikle nye eller videreutvikle tiltak rettet mot barn og ungdom som har til hensikt å 
gjennomføres i henhold til smittevernregler, enten på nett eller analogt uten oppmøte 
i felles rom.  
Menighetene i Oslo bispedømme omstilte seg raskt fra 12.mars og utviklet blant annet nye 
digitale løsninger, materiell til hjemsending og opplegg som barn og unge selv kan 
gjennomføre fysisk i henhold til smittevernregler. Tiltakene som allerede er utviklet kan ha 
behov for videreutvikling. Oslo bispedømmeråd ønsker å bidra til videreutvikling av disse, 
samt utvikling av nye tiltak innenfor denne kategorien. Disse ressursene vil være nyttige 
også i årene fremover både som selvstendige tiltak og til supplering i eksisterende tiltak.   
 
Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull. Det kan enten være som et 
digitalt trosopplæringstiltak eller et tiltak som kan gjennomføres fysisk (ut fra 
smittevernsretningslinjer) - alene eller i mindre grupper (eks. poster rundt kirken).  
Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende. Det er mange 
gode tiltak som er utviklet på bakgrunn av andres erfaringer.   
 
2 Tiltak for å rekruttere til dåp, samt nye måter å gjennomføre dåp på.  
Oslo bispedømmeråd har, sammen med kirkerådet og de andre bispedømmene fra høsten 
2019 en felles satsning på dåp og ønsker å stimulere til at det lokalt utvikles nye tiltak og 
materiell. Målgruppen vil være babyer og deres foresatte/familie, samt ungdom og voksne.   
Søknaden må vise hvordan man på nye måter søker økt dåpsoppslutning.  
 
a) Tiltaket kan gjerne ta utgangspunkt i eksisterende tiltak som babysang, superdager, 
middag e.l.   
b) Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende og kan både 
være i form av en aktivitet eller utvikling av materiell.  
 
3. Tiltak som stimulerer til økt fokus på frivillighet i den lokale trosopplæringen.  
Oslo bispedømmeråd har fokus på frivillighet. I den forbindelse ønsker vi å stimulere til 
tiltak/utvikling av rutiner som bidrar til mer frivillighet i den lokale trosopplæringen.  
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a) Hvordan kan den sentrale dimensjonen «frivillighet» bedre integreres i de lokale 
trosopplæringstiltakene?   
b) Hvordan kan vi skape større fokus på mulighetene til være frivillig i gjennomføringen av 
tiltak/arrangement for ungdom/voksne?  
 
 
Oslo bispedømmeråd gir stiftsdirektøren fullmakt til å tildele støtte i henhold til vedtatte 
kriterier. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 416 18/04322-4    

 
 

 
 
 

Høring kartlegging kirkefag 
 
Vedlegg:  
Høringssvar kartlegging kirkefag fra Oslo biskop og bispedømmeråd 
 

Saksorientering 

Bakgrunn for arbeidet 
17. juni 2019 satte Kirkerådets direktør ned et utvalg som skulle gjøre en vurdering av 

kirkefagfeltet. Mandatet beskriver bakgrunnen for arbeidet på følgende måte: 

“Rettssubjektet Den norske kirke ble én virksomhet fra 2017. Departementet har utfordret 

rettssubjektet Den norske kirke på en effektiv merkantil forvaltning, og et 

effektiviseringsprosjekt har lagt til rette for dette gjennom ny organisering av 

økonomiforvaltningen og arkivtjenestene i rettssubjektet Den norske kirke fra 1.juni 2019. 

Den norske kirke er offentlig finansiert og plikter alltid å ha en best mulig organisering av 

arbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt. På denne bakgrunn ønskes nå en 

gjennomgang av kirkefaglige stillinger regionalt og nasjonalt i rettssubjektet Den norske 

kirke.   

En videreutvikling av kirkefagene regionalt og nasjonalt skal fortsatt være høyt prioritert i 

Den norske kirke. Arbeidet har derfor ikke som mål å redusere antall kirkefagsårsverk. 

Prosjekter og satsninger som ulike bispedømmer har valgt å prioritere innenfor sin 

budsjettramme, inngår ikke i gjennomgangen. Biskopenes og bispedømmerådenes faglige 

støttefunksjon skal opprettholdes.” 

Mandatet ga videre følgende mål:  

• Den norske kirke har en kirkefagforvaltning på høyt faglig nivå som styrker arbeidet i hele 

kirken   

• Kirkefagforvaltningen bidrar til læring, samhandling og innovasjon lokalt, regionalt og 

nasjonalt   

• Kirkefagforvaltningen bidrar aktivt til læring gjennom praksis   

• Kirkefagforvaltningen bidrar til at hele Den norske kirke får del i analyse og forskning 

knyttet til kirkefagene   

• Kirkefagforvaltningen bruker aktivt prinsippet om å få fram og dele beste praksis   

• Kirkefagforvaltningen har en effektiv ressursbruk med god forankring og prioritering og 

vekt på gode arbeidsmetoder og prosesser for læring og utvikling”  

Formålet har ut fra dette vært å «analysere ressursbruk og former for samhandling med sikte på å 

arbeide best mulig». 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Utvalget har hatt følgende sammensetning: 

• Biskop i Agder og Telemark bispedømme Stein Reinertsen  

• Generalsekretær i Bispemøtet Christofer Solbakken  

• Stiftsdirektør i Stavanger bispedømme Jorunn Kraft Vistnes  

• Seniorrådgiver for kultur i Bjørgvin bispedømme Ragna Sofie Grung Moe  

• Rådgiver for diakoni, internasjonalt arbeid/misjon og samisk kirkeliv i Sør-Hålogaland 

bispedømme Brita Bye   

• Representant fra Presteforeningen: Michael Onsrud, kirkefagsjef i Tunsberg bispedømme  

• Representant fra Fagforbundet TeoLOgene: Gry Friis Eriksen, seniorrådgiver i Oslo 

bispedømme  

• Seksjonsleder for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet Kristine Aksøy  

• Avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet Jan Christian Kielland (leder) 

Rådgiver i Kirkerådet, Kristian Myhre, har vært utvalgets sekretær. 

Med kirkefag forstår utvalget «fag som er knyttet til utførelsen av kirkens kjernevirksomhet og 

oppdrag. I dette inngår det meste som ikke er ren forvaltning og administrative 

støttefunksjoner». 

Utvalget har både nasjonal og regional kirkefagforvaltning i synsfeltet. Det presiserer at 

kirkefagforvaltningen ikke opererer som én størrelse, men preges av og ledes på de ulike 

kontorene. Kirkefagforvaltningen betjener følgende organer: 

• Bispemøtets sekretariat betjener Bispemøtet.  

• Avdeling for samisk kirkeliv i Kirkerådets sekretariat fungerer som sekretariat for Samisk 

kirkeråd.  

• Kirkefaglige avdelinger på bispedømmekontorene betjener biskop og bispedømmeråd.  

• Avdeling for kirkefag og økumenikk betjener Kirkemøtet, Kirkerådet og Mellomkirkelig råd.   

Utvalget har ikke vurdert arbeidet som gjøres i sekretariatene knyttet til avdeling for samisk 

kirkeliv og Bispemøtet. Utvalget understreker videre at rapporten ikke gir et fullstendig bilde av 

kirkefagforvaltningens oppgaver og arbeid – verken nasjonalt eller i bispedømmene. 

Som en del av utvalgets arbeid ble bispedømmene og sentralkirkelige råd bedt om å svare på 

spørreskjema og gi en kartlegging av kirkefagstillingene med frist 15. september 2019. 

Rapporten ble oversendt til høringsinstansene 12.03.2020 med svarfrist 15.05.2020. Se 

www.kirken.no/hoeringer. 

Høringsinstansene er bedt om å besvare spørsmål gitt i et spørreskjema. Vedlagt gis utkast til 

høringssvar. 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar høringssvaret til kartlegging av kirkefag med de merknadene 
som kom fram i møtet. 
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Tildeling nye diakonstillinger 2020 
 
 
 
Vedlegg: 
Diakon- og diakoniarbeiderstillinger i Oslo bispedømme jan 2020 

Saksorientering 

Bakgrunn 
I slutten av 2018 ble det ved budsjettforlik i Stortinget avsatt 14 millioner kroner i 
ekstrabevilgning til diakoni. Dette ble fordelt etter folketall og resulterte i fem nye 
diakonstillinger i Oslo bispedømme; menighetsdiakon i Asker, ungdomsdiakon i Heggedal, 
gatediakon i Oslo sentrum, prostidiakon/ prosjektleder «Fremtiden bor hos oss» i 
Groruddalen, samt midler til å øke en delt stilling mellom Sinsen og Hasle slik at det ble 
100% diakonstillinger i begge kirkene. Arbeid inn mot Hovinbyen inngår i begge 
stillingsbeskrivelsene. Stillingen i Hasle utlyses med oppstart etter sommeren. De øvrige 
stillingene er besatt.  
 
Kirkerådet har også i 2020 avsatt 15 millioner til diakoni som er innsparte midler som følge 
av effektiviseringsarbeidet med opprettelse av felles arkiv- og økonomienhet. Kirkerådet har 
fordelt disse på følgende måte: 3,5 mill til fengselsprester i Agder, 1,5 mill som sentrale 
utlysning av innovasjonsmidler og 10 mill. til bispedømmene. Ut i fra beregning om folketall 
blir bevilgningen til Oslo bispedømme kr. 1.632 000.  
 
I tildelingsbrevet står det:  

«For tildeling av midler til diakon og kateketstillinger gjelder kravene i regelverket for 
tjenesteordning og kvalifikasjonsskrav slik de er fastsatt av Kirkemøtet. Midlene skal 
primært gå til å styrke lokalkirkens diakonale arbeid. Midlene har større frihetsgrad 
enn for 2019-midlene og kan nyttes til både nye diakonstillinger og til diakonale 
prosjekter. Ved bruk av midler til nye diakonale stillinger er det et absolutt krav at 
finansieringen ikke overskrider 50% av kostnadene. Det stilles ikke særskilte krav til 
rapportering». 
 

Etter dialog med proster og fellesrådene m.fl. legger administrasjonen her frem en liste over 
stillinger prostiene og fellesrådene har prioritert samt administrasjonens prioriteringer. 
Prioriteringene har tatt utgangspunkt i både folketall og antall eksisterende stillinger knyttet 
til dette, diakonale behov og eksisterende stillinger som står i fare for å bortfalle. 
Koronasitusjonen har gitt flere menigheter utfordringer knyttet til betalingsevne for stillinger 
som i mange år har blitt finansiert av menighetens midler. Ved bortfall av utleieinntekter, 
arrangementer samt reduksjon av fond står menigheter som har et viktig pågående diakonalt 
arbeid i fare for å måtte redusere eller i verste fall permittere eller si opp diakoner. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Prostienes og fellesrådenes innspill og deres prioriteringer 
 

Asker kirkelige fellesråd og prosti 
Menighetsdiakon Nordre og Søndre Hurum 
Menigheten i Nordre og Søndre Hurum ønsker en bredt anlagt stilling for å etablere 
menighetsdiakoni i tynt bemannede sokn i bispedømmets sydspiss. 

 

Integreringsdiakon Asker 
Asker kommune arbeider med dialog og integrering. Det arbeides nå for å etablere et lokalt 
dialogforum for ulike tros og livssynssamfunn. Inspirert av det lokale inkluderings- og 
nærmiljøarbeidet gjennom diakoni og frivillighet er det nå gjort en henvendelse til Asker 
kommune om samfinansiering og opprettelse av diakonstilling i Asker med spesielt fokus på 
integrering, dialog og diakoni.  
 

Bærum kirkelige fellesråd og prosti 
Menighetsdiakon i Eiksmarka menighet. 
Eiksmarka menighet har p.t. kun en 10 % stillingsressurs som diakon. Dette er en 
menighet i vekst og det er behov for en større stillingsressurs. 
 

Lommedalen menighet: 
Lommedalen menighet har p.t. ingen særskilt diakonstilling. Men menigheten har et 
bredt og godt arbeid for alle aldersgrupper. Det er mye utbygging i området. Behovet for 
en lokal diakon blir ansett som stort. 
 

Oslo kirkelige fellesråd 
Fellesrådet i Oslo ønsker å prioritere samfinansiering av stillinger i menigheter som selv har 
fullfinansiert stillinger i mange år før nye stillinger prioriteres.  
Dette gjelder i prioritert rekkefølge: 

 

Menighetsdiakon i Oppsal 
Oppsal menighet har i mange år betalt sin egen diakonstilling. Det gjøres i dag et allsidig 
diakonalt arbeid som inkluderer god kontakt med bydel og lokalsamfunn. For menigheten i 
Oppsal er situasjonen nå kritisk med tanke på videre finansiering av diakonstillingen. 
Situasjonen har også blitt forverret av koronasituasjonen som gir reduserte inntekter 
gjennom både utleie og givertjeneste. Det er her behov for rask avklaring for å unngå 
permittering og evt. oppsigelse. 
 

Menighetsdiakon i Nordstrand 
Nordstrand og Ljan menigheter har i mange år lønnet menighetsdiakon av salget på 
Nordstrandshjemmet. Denne finansieringen er øremerket eldre og gir ingen mulighet til å 
satse på andre målgrupper. Midlene er også avtagende. Med utgangspunkt i et stort 
eksisterende ungdomsarbeid ser Ljan og Nordstrand menigheter behov for å satse bredere 
på diakoni enn dagens muligheter har gitt. De søker derfor om en ungdomsdiakonstilling 
med særlig fokus på barn, ungdom og familier. Menighetene vil jobbe inn mot skole, 
helsetjenester og lokale aktører.  
  

Menighetsdiakon i Tonsen 
Tonsen har gjennom mange år finansiert egen diakonstilling. Nå i 90 prosent. Det er etter 

hvert blitt en stor økonomisk utfordring for menigheten å få nødvendig beløp på plass. 

Behovet for diakon øker med en aldrende befolkning i soknet som de siste årene også har 
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omfattet deler av gamle Bredtvet menighet og Risløkka-området. Det er stor etterspørsel 

etter diakonale tjenester som samtaler og hjemmebesøk. Samhandlingen blant prostiets 

diakoner innebærer også at mer av diakonens tid stilles til rådighet for helheten.  

 

Menighetsdiakon i Grefsen 
Grefsen har i mange år finansiert sin egen stilling. KfiO har prioritert denne stillingen til også 
å komme inn under fremtidige spleisestillinger. 

 

Andre innspill fra prostene i Oslo bispedømme: 
Ungdomsdiakoni i Vestre Aker prosti 
Vestre Aker er et prosti med lav diakon-dekning. Det er et særlig fokus på behov for diakonal 
satsning knyttet til ungdom. Ulike modeller for samhandling og samfinansiering har vært 
oppe uten at det per nå foreligger noen konkrete forslag. 
Det er for tiden ingen diakonstilling knyttet til store menigheter i prostiet som Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vestre Aker eller Skøyen og Ullern. Det arbeides videre med etablering av 
nye stillinger i dette prostiet.  
 

Søndre Aker prosti 
For tiden er det ingen diakonstilling i de største menighetene i prostiet. Hverken 
Bekkelaget/Ormøy, Nordstrand og Ljan, Lambertseter eller Manglerud har for tiden ansatte 
diakoner. Prost og fellesråd har gjort samsvarende prioriteringer knyttet til Søndre Aker 
prosti (se KfiO). 
 

Groruddalen prosti 
En stilling til diakon knyttet til dialog og diapraksis inkludert dialogleir for ungdom er foreslått. 
Prosten har også støttet tilskudd til den menighetsfinansierte stillingen i Tonsen. 

Vurdering 
OBDR betaler 50 % for 19 diakonstillinger i Oslo og 50% for tre stillinger i Asker. Basert på 
de siste års kostnader har vi vedtatt å øke satsen pr stilling fra 300 000 til 340 000 kroner. 
Tidligere overføringer har ikke vært tilstrekkelig for å dekke de totale kostnadene med tanke 
på sosiale utgifter og lønnskostnader. Dette er midler som tas fra de statlige overføringene 
fra 2020. Med en slik sats vil det være mulig med fordeling av tre nye samfinansierte 
diakonstillinger. 
 
Asker prosti har økt innbyggertall fra 61 000 til 93 000 innbyggere i forbindelse med 
kommunesammenslåing. De har pr. i dag 1,5 årsverk statlige overføringer for 
diakonstillinger. Prostiet dekker et stort geografisk område og mange bor spredt. 
Bærum søker menighetsdiakoner til to av sine menigheter. Dekningen av diakonstillinger i 
Bærum er imidlertid god og i lys av totalsituasjonen i bispedømmet vil det heller ikke denne 
gang være mest nærliggende å prioritere Bærum. 
 
Totalsituasjonen for diakonstillinger i bispedømmet viser et diakonunderskudd i forhold til 
folketall i Oslo sammenlignet med Asker og Bærum. I tillegg er de ulike prostiene i Oslo 
svært ulikt dekket med tanke på statlige overføringer til diakonstillinger. Prostiene som har 
lavest dekning er Vestre Aker (1 årsverk) og Søndre Aker (0,9 årsverk). De har henholdsvis 
128 000 og 140 000 innbyggere.  
 
De statlige bevilgningene er gitt etter folketall. Dette kan være gjeldene for de prioriteringene 
som gjøres videre.  
 
Flere av de menighetsfinansierte stillingene i Oslo står i fare for å bli borte. Mange 
menigheter har båret kostnadene i mange år. KfiO har gjort prioriteringer av hvilke stillinger 
de ønsker skal får del i statlige midler. Prioriteringene er sammenfallende med 
innbyggertallet og sammenfallende med veldrevet eksisterende diakonal virksomhet. 
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Nordstrand og Ljan menighet ser behovet for nyorientering ut i fra eksiterende behov. Det er 
prioritert menigheter som allerede har grunnlag for å fortsette godt arbeid eller sette i gang 
på relativt kort varsel. Denne prioriteringen innebærer: 

1. Menighetsdiakon i Oppsal – Søndre Aker prosti 

2. Ungdomsdiakon i Nordstrand og Ljan menigheter – Søndre Aker prosti 

3. Menighetsdiakon i Tonsen – Groruddalen prosti. 

4. Evt. Vestre Aker prosti 

 
 
Forslag til vedtak 
Bispedømmerådet støtter stillingsprioriteringene som er skissert og ber administrasjonen om 
å arbeide videre for å realisere disse. Samtidig gir bispedømmerådet administrasjonen 
fullmakt til å kunne arbeide videre med andre prosjekter dersom de høyest prioriterte 
stillingene ikke lar seg realisere på en god måte.   
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Fritak fra verv som varamedlem i Oslo bispedømmeråd 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 
Ved kirkevalget 2019 ble Solveig Jeanette Sandnes tildelt plassen som 4. varamedlem til  
nominasjonskomiteens liste i Oslo bispedømmeråd. Hun har senere meldt flytting ut av 
landet og må derfor fritas fra vervet. Sandnes har ikke søkt om permisjon for en tidsperiode i 
valgperiode.  I følge valgoppgjøret skal Annveig Ormøy Træthaug tildeles plassen som 4. 
varamedlem. 
 
Det vises til kirkevalgreglene, paragraf 7.9-6 Mandatfordelingen og kandidatkåringen: 

 
For nominasjonskomiteens liste gjelder følgende: Kandidater på listen som har 
oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av listens stemmetall, kåres i 
rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. Øvrige kandidater kåres på 
grunnlag av sin rekkefølge på listen. Har flere kandidater fått like mange stemmer, 
eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Solveig Jeanette Sandnes fritas fra vervet som 4. varamedlem for nominasjonskomiteens 
liste. Annveig Ormøy Træthaug trer inn i vervet i hennes sted. 
Træthaug og Kirkerådet orienteres om endringen. 
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Referat- og orienteringssaker 11.5.2020 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra ekstraordinært regionalt kontaktmøte og RAMU 31.03.2020 
OBDR-møte 11.05.2020 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
 
 

Saksorientering 
38/20.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør 
og Kirkerådets leder. 
 
38/20.2 Referat fra regionalt kontaktmøte 31.3.20 (godkjennes 4.5.20) 
 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
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