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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 

 

 

  

 

MØTEINNKALLING   

 

Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
Dato: 11.12.2019 kl. 15:30 -18.30  
Sted: Bispegården  

Arkivsak: 19/04819  
Arkivkode: 421   

 

 
Det serveres rundstykker i stuene kl. 15.30. Andakt i kapellet kl. 16.00 ved Kari Veiteberg.  
  
Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.  

 

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings.  

Dersom du har tekniske problemer med eMeetings kan du kontakte Sigmund Gulliksrud, 

sg596@kirken.no, eller på telefon 482 40 462. 

 

 

 

Saker til behandling 

 

103/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksordfører: Kari Veiteberg 

104/19 
Konstituering av Oslo bispedømmeråd - valg av leder og nestleder 

Saksordfører: Kari Veiteberg 

105/19 
Forslag til kandidater sentralkirkelige råd 

Saksordfører: Harald Hegstad 

106/19 
Forslag til komitefordeling Kirkemøtet 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

107/19 
Oppnevning representantskapet Kirkens Nødhjelp 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

108/19 Eventuelt 

 

 

 

Oslo, 02.12.2019 

 

 

 

 

Elise Sandnes e.f.  

stiftsdirektør  
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/04971-1    

 
 

 
 
 

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. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

103/19 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen    19/04943-1    

 
 

 
 
 

Konstituering av Oslo bispedømmeråd - valg av leder og nestleder 
 
| 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Bispedømmerådet skal konstituere seg med valg av leder og nestleder for to år. I Regler om 
formene for bispedømmerådets virksomhet står følgende om konstituering: 
 
§1 Konstituering 

1) Bispedømmerådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert annet år blant 

sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har gjort 

tjeneste som leder i en periode, kan unnslå seg valg for de følgende to år. 

2) Trer lederen midlertidig eller endelig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende 

er valgt for, rykker nestlederen opp til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig 

en ny nestleder.  

Administrasjonen har ikke mottatt forslag fra rådets medlemmer til vervene som leder og 
nestleder for perioden 2020-2021. 
 
Administrasjonen anbefaler at første varamedlem fra Nominasjonskomitéens liste og Åpen 
folkekirke innkalles fast til hvert møte. Erfaringen tilsier at det ofte meldes forfall kort tid i 
forveien. Varamedlemmene vil med en slik ordning være orientert om arbeidet i rådet. 
 
Administrasjonen anbefaler at varamedlem for Døvekirkens representant innkalles når 
bispedømmerådet forbereder saker til Kirkemøtet. I følge reglene for Kirkemøtets 
forretningsorden §1-4 møter første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo 
bispedømmeråd på Kirkemøtet med tale- og forslagsrett.  
 
Bispedømmerådets medlemmer bes i forbindelse med konstituering av det nye rådet om å 
gjøre seg kjent med Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-11-15-1454 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 

1) Oslo bispedømmeråd velger som leder og nestleder for perioden 2020 – 2021: 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

104/19 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.12.2019 



104/19 Konstituering av Oslo bispedømmeråd - valg av leder og nestleder - 19/04943-1 Konstituering av Oslo bispedømmeråd - valg av leder og nestleder : Konstituering av Oslo bispedømmeråd - valg av leder og nestleder

  
 

2) Første varamedlem fra Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke innkalles med 

talerett til hvert møte i bispedømmerådet.  

3) Første varamedlem for døvemenighetenes medlem i bispedømmerådet innkalles til 

det eller de av rådets møte(r) som er avsatt til å forberede saker til Kirkemøtet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen     19/04942-1    

 
 

 
 
 

Forslag til kandidater sentralkirkelige råd 
 
 
 
Vedlegg:  
Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 
Regler for valg av Kirkerådet 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
 
 

Saksorientering 
Det vises til brev fra Kirkerådet datert 28.10.2019 der bispedømmerådene bes om innspill til 
leke medlemmer til Kirkerådet, forslag på lederkandidater til Kirkerådet, forslag på 
kandidater til Klagenemda, forslag på kandidater til kontrollutvalget og forslag på kandidater 
til Mellomkirkelig råd. Valget foretas på kirkemøtet 2020. Valgene forberedes av en 
nominasjonskomité valgt av Kirkemøtet 2019. 
Det forutsettes at de kandidater som foreslås til de ulike verv er villige til å la seg nominere. 
  
Forslag på leke medlemmer til Kirkerådet 
(Regler for valg av Kirkerådet, § 2-2) 
Kirkerådet består av: 

 Elleve leke medlemmer, ett fra hvert bispedømme, valgt av Kirkemøtet 

 En lek kirkelig tilsatt valgt av Kirkemøtet 

 Fire prester valgt av Kirkemøtet, og 

 En biskop valgt av Bispemøtet.  

Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer 
som kandidater i prioritert rekkefølge. Oslo bispedømmeråd foreslår tre leke kandidater fra 
Oslo bispedømmeråd. 
 
Forslag på lederkandidater til Kirkerådet 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen. Bispedømmerådet kan her foreslå kandidater fra eget og andre 
bispedømmeråd. 
 
Forslag på kandidater til Klagenemda 
Bispedømmerådene kan komme med forslag på kandidater til Klagenemda. Kandidatene 
skal passe inn under de kriterier som er vedtatt for sammensetningen av nemda. Se 
vedlagte Regler for Den norske kirkes klagenemd.  
 
Forslag på kandidater til Kontrollutvalget 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

105/19 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.12.2019 



105/19 Forslag til kandidater sentralkirkelige råd - 19/04942-1 Forslag til kandidater sentralkirkelige råd : Forslag til kandidater sentralkirkelige råd

  
Bispedømmerådene kan komme med forslag på kandidater til Klagenemda. Leder og 
nestleder, samt deres vara skal velges blant Kirkemøtets medlemmer.  
 
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
Foreslåtte endringer i reglene for sammensetning og valg av Mellomkirkelig råd er pr. nå på 
høring. Nominasjonskomiteen ber likevel bispedømmerådene om å foreslå to kandidater til 
Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge. Ett av høringsforslagene til sammensetning krever 
at medlemmene som velges må være medlemmer av Kirkemøtet.  
 
Innkomne forslag til kandidater: 
Administrasjonen har mottatt følgende forslag fra bispedømmerådets medlemmer 
vedrørende kandidater til de sentralkirkelige råd:  
Forslag på leke medlemmer til Kirkerådet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Inger Johanne Aas, 
Gard Realf Sandaker-Nielsen 
Forslag på lederkandidater til Kirkerådet: Kristin Gunleiksrud Raaum 
Forslag på kandidater til Klagenemda: Harald Hegstad, Odd Einar Dørum 
Forslag på kandidater til Kontrollnemda: Harald Hegstad, Odd Einar Dørum 
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd: Tidligere døveprost Terje Johnsen, Anne Anita 
Lillebø 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oversender til nominasjonskomiten følgende forslag på kandidater til 
de sentralkirkelige råd. Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.  
 
Forslag på leke medlemmer til Kirkerådet: 
 
Forslag på lederkandidater til Kirkerådet: 
 
Forslag på kandidater til Klagenemda: 
  
Forslag på kandidater til Kontrollnemda: 
  
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd: 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

    Gry Friis Eriksen    19/04944-1    

 
 

 
 
 

Forslag til komitefordeling Kirkemøtet 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett fordeles for hele valgperioden 
på faste komiteer innenfor de saksområder som Kirkemøtet arbeider med. Kirkerådet ber det 
enkelte bispedømmeråd om å fremlegge forslag til hvordan rådets medlemmer skal fordeles 
på de faste komiteene. Hvert bispedømmeråd skal være representert i alle komiteene. Alle 
medlemmene i rådet; leke, lek tilsatt, prest og døvemenighetens representant skal fordeles 
på de ulike komiteene. Vararepresentanten til døvemenighetens representant i Oslo 
bispedømmeråd skal møte med tale – og forslagsrett på Kirkemøtet (se saksfremlegg 
104/19) og skal derfor også være medlem i en komité. 
Bispedømmerådene; møtets geistlig, lek kirkelig tilsatt og leke medlemmer bør være 
forholdsmessig representert i komiteene. Biskopen er også medlem i en komité. Kirkerådet 
vil se på listefordeling og kjønnsmessig balanse i komiteene. Det betyr at ikke alle ønsker 
kan oppfylles, men så langt det er mulig plasseres kirkemøtets medlemmer (og andre med 
tale- og forslagsrett) i ønsket komité. 
  
Administrasjonen har mottatt følgende prioritering fra rådets medlemmer: 
 
Komité A: Gudstjeneste  
Komité B: Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål  
Komité C: Økonomi og kirkeordning  
Komité D: Kirkeordning  
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 

NAVN 
 

REPRESENTERER I. PRI 2.PRI 3.PRI 

Kristin Gunleiksrud Raaum Lek, Åpen folkekirke E D  

Gard Sandaker-Nielsen Lek, Åpen folkekirke A   

Odd Einar Dørum Lek, Åpen folkekirke C   

Kjersti Jåvold Landmark Lek, Åpen folkekirke B F D 

Arve Juritzen Lek, Nominasjonskomiteen A D C 

Harald Hegstad Lek, Nominasjonskomiteen D A C 

Inger Johanne Aas Lek, Nominasjonskomiteen D E B 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

106/19 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.12.2019 
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D E B 

Marius Berge Eide* Døvemenighetene C D  

Nora Mosand* Døvemenighetene (vara) C D  

Anne Anita Lillebø Geistlig E C D 

Ann-Kathrin Kasbo Lek kirkelig tilsatt B A F 

Kari Veiteberg** Biskop F   

*Ønske fra døveprostiet at representantene fra døveprostiet sitter i samme komite. 

** samme komité som forrige periode. Utpekes av bispemøtet? 

Dersom medlemmenes prioriteringer legges til grunn, gir det følgende fordeling: 
 
Komité A: Gard Realf Sandaker-Nielsen, Arve Juritzen 
Komité B: Kjersti Jåvold Landmark, Ann-Katrin Kasbo 
Komité C: Odd Einar Dørum, Marius Berge Eide, Nora Mosand (vara Døvekirken) 
Komité D: Harald Hegstad, Inger Johanne Aas,  
Komité E: Kristin Gunleiksrud Raaum, Anne Anita Lillebø 
Komité F: Kari Veiteberg 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oversender følgende forslag til fordeling på komitéer under 
Kirkemøtet: 
 
Komité A:  
Komité B:  
Komité C:  
Komité D:  
Komité E:  
Komité F:  
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 410 18/03356-14    

 
 

 
 
 

Oppnevning representantskapet Kirkens Nødhjelp 
 
 
 
Vedlegg:  
Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap 
 
 

Saksorientering 

 
Bispedømmerådene og Kirkemøtet er oppdragsgivere for Kirkens Nødhjelp og oppnevner 
sine representanter til Kirkens Nødhjelps representantskap.  
 
Fungeringsperioden for Kirkens Nødhjelps Representantskap er lik valgperioden for Den 
norske kirke. Det sittende representantskapet fungerer formelt fram til det årlige 
representantskapsmøtet i 2020. Ny oppnevningsperiode går fra og med 
representantskapsmøtet 2020 til representantskapsmøtet 2024.  
Representantskapsmøtet i 2020 er lagt til 3.-4. juni i Lillestrøm. Dette blir da de nye 
representantenes første møte. 
 
Inneværende periode har Oslo bispedømme vært representert med Gard Realf Sandaker-
Nielsen og med diakonirådgiver på bispedømmekontoret som varamedlem. 
Gard Realf Sandaker-Nielsen har meddelt at han ikke tar ny oppnevning. 
 
Fra administrasjonens side anbefaler vi at Oslo bispedømmeråd oppnevner ett av rådets 
medlemmer eller varamedlemmer som representant med diakonirådgiver ved 
bispedømmekontoret som vararepresentant. Ingunn Yri Øystese er tilsatt som ny 
diakonirådgiver og tiltrer 20.januar.  
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oppnevner til Kirkens Nødhjelps representantskap for perioden 2020 
til 2024:  
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

107/19 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.12.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/04971-2    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

108/19 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.12.2019 
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