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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo Administrasjonsavdelingen 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

 

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 23.09.2019 kl. 16:00  
Sted: Oslo Bispegård  
Arkivsak: 17/00149  

Arkivkode: 421   

 
Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Katja Eidesen. 
Åpen halvtime fra kl. 17.00 – 17.30, ingen saker meldt inn. 
 
Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.  

 

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings. 

 

 

 

SAKSKART  

Saker til behandling 

64/19 
Godkjenning av Innkalling og saksliste 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

65/19 
Godkjenning av protokoll 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

66/19 
Referat og orienteringssaker 23.9.19 

Saksordfører: Eleanor Brenna 

67/19 
Kirkebruksplan Hovinbyen 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

68/19 
Regnskap OBDR pr 31.7.19 

Saksordfører: Odd Einar Dørum 

69/19 

Tilsetting av prest i Domkirken sokn (Trefoldighetskirken) - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum 

70/19 

Tilsetting av kapellan i Nordre Aker prosti med Hasle sokn som tjenestested - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Harald Hegstad 

71/19 

Tilsetting, kapellan i Vestre Aker prosti med tjenestested Røa og Sørkedalen 

menigheter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Kristin Skjøtskift 

72/19 

Tilsetting kapellan Bakkehaugen Majorstua og Vestre Aker, Vestre Aker 

prosti - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Jofrid Brennsæter 
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73/19 
Høring regler for ungdomsdemokratiet i Dnk 

Saksordfører: Kristin Skjøtskift 

74/19 
Kommunikasjon, orientering om oppfølging av satsingsområdet 

Saksordfører: Jørgen Foss 

75/19 
Kirkevalget 2019 - en foreløpig evaluering 

Saksordfører: Anne Berit Evang 

76/19 Eventuelt 

  

 

 

Oslo, 13.09.2019 

 

 

 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen Elise Sandnes 

Leder Møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00863-21    

 
 

 
 
 
 

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 69/19 - 72/19 behandles for lukkede 
dører. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

64/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 23.09.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00863-23    

 
 

 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 2016-2019 20.06.2019 
 
 

Saksorientering 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 20.5.2019 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

65/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 23.09.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00868-10    

 
 

 
 
 

Referat og orienteringssaker 23.9.19 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra biskopens ledermøte 16.05.2019 
Referat fra regionalt kontaktmøte 18.06.2019 
OBDR-møte 23.09.2019 - muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 
 
 
 

Saksorientering 
 

66/19.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. 
            Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 
 

66/19.2 Referat fra biskopens ledermøte 16.5.2019 
 

66/19.3 Referat fra regionalt kontaktmøte 18.6.2019 
 

 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

66/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 23.09.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 00 19/03530-3    

 
 

 
 
 

Kirkebruksplan Hovinbyen 
 
 
 
Vedlegg:  
Rapport Kirke i Hovinbyen 
Styringsgruppen Innstilling Hovinbyen 
 
 

Saksorientering 
 

Prosessen 
I desember 2018 gjorde Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd likelydende vedtak for 
Kirkebruksplan for Oslo. I tråd med vedtaket for Groruddalen prosti ble det nedsatt to 
prosjektgrupper, én gruppe for å «utarbeide en helhetlig plan for bruken av alle kirkene i 
Groruddalen» og én gruppe for å «arbeide med kirkelig strategi for Hovinbyen. Østre Aker kirke 
omfattes av gruppens mandat. Arbeidet koordineres med det helhetlige strategiarbeidet som gjøres 
for kirken i Groruddalen» (OBDR-sak 103-18). 
 
Kirkebruksplan for Groruddalen ble behandlet i bispedømmerådets møte 20.06.2019, der følgende 
vedtak ble gjort når det gjelder Østre Aker og Haugerud sokn: Haugerud kirke er soknekirke i Østre 
Aker og Haugerud sokn. Vedtak om statusen til Østre Aker kirke utsettes til prosjektgruppen for 
«Kirke i Hovinbyen» har levert sin rapport høsten 2019.  
 
Kirke i Hovinbyen 
Utvalget for «Kirke i Hovinbyen» startet arbeidet i oktober 2018 og leverte sin rapport til 
styringsgruppen for Kirkebruksplan for Oslo i juni 2019 (se vedlegg). 
 
Utvalget har hatt følgende sammensetning: 
Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker prosti, leder utvalget 
Kampen: Geir Magnus Walderhaug (leder MR), Ivar Kvistum (medlem MR) 
Vålerenga: Elin Skogøy (medlem MR), Nina Berger (diakon) 
Østre Aker og Haugerud: Eli Solberg (leder MR), Carsten Schuerhoff (sokneprest) 
Sinsen: Henning Vik (sokneprest), Einar Waldeland (leder MR) 
Hasle: Johne Stødle (kapellan), Kåre Dag Mangersnes (søndagsskolelærer i kirken). Johne Stødle ble 
underveis i arbeidet erstattet av Tove Bø Laundal (frivillig) 
Sekretær: Anders Uldal, prostesaksbehandler i Nordre Aker/Groruddalen 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

67/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 23.09.2019 
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Siden utvalgets arbeid berører sokn i Domprostiet, Groruddalen prosti og Nordre Aker prosti, har 
utvalget vært i kontakt med domprost Anne-May Grasaas og prost i Groruddalen, Øyvind Stabrun, i 
tillegg til at prosten i Nordre Aker har ledet utvalget. I arbeidet har utvalget samarbeidet med Pådriv. 
 
I mandatet bes utvalget arbeide med en rekke konkrete utfordringer og problemstillinger. Utvalget 
bes om å gjøre seg kjent med Hovinbyen og utrede demografi og religiøsitet, samt komme med gode 
ideer til prosjekter, kommunikasjonsformer og deltakelse. Videre ber mandatet utvalget om å se 
nærmere på hvordan Den norske kirke bør organisere seg i Hovinbyen – soknegrenser, prostigrenser 
og personell. 
 
Utvalget har hatt ni møter og har i tillegg samarbeidet med biskopen om seminaret Hovinbyen – en 
livsynsåpen by? 
 
Styringsgruppen behandlet rapporten Kirke i Hovinbyen på sitt møte 28.08.2019 og oversender med 
dette sin innstilling til bispedømmerådet. Likelydende innstilling oversendes Kirkelig fellesråd i Oslo 
for behandling på møte 27. oktober 2019 (se vedlegg). 
 
Styringsgruppens innstilling 

Styringsgruppen takker utvalget «Kirke i Hovinbyen» for en spennende og nytenkende 
rapport og gir sin tilslutning til utvalgets forslag slik de fremkommer i sammendraget av 
rapporten. 
 
Styringsgruppen konstaterer at kirkelig satsing i Hovinbyen fram mot 2025 først og fremst 
vil berøre Løren, Ensjø og Ulven. Kirkeanleggene Østre Aker, Sinsen, Hasle og Kampen vil i et 
langsiktig perspektiv være strategisk viktige i utviklingen av Hovinbyen.  
 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til utvalgenes forslag om endret forordning og redusert 
antall gudstjenester i året i Østre Aker kirke.  
 
Styringsgruppen gir tilslutning til at samarbeidet med Pådriv om utviklingen av Østre Aker 
kirke og omkringliggende område videreføres. 
 
Østre Aker kirke er i et langsiktig perspektiv soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn.  
 
Kirkelig fellesråd er på kort sikt ansvarlig for utleie for to år av gangen. Leieavtalen skal 
inneha klausuler som sikrer at kirken kan brukes til gravferd og et begrenset antall 
gudstjenester. Kirkelig fellesråd utarbeider utleieavtaler i samråd med Østre Aker og 
Haugerud menighetsråd. Utleieinntektene går samlet til fellesrådet. 
 
Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd oppnevner et samarbeidsråd bestående av 
representanter fra soknene Sinsen, Kampen, Hasle og Østre Aker og Haugerud, kirkelig 
fellesråd og prosten i Nordre Aker prosti.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd gjør følgende vedtak for kirkelig satsing i Hovinbyen og for Østre Aker kirke 
spesielt: 
 

Oslo bispedømmeråd takker utvalget «Kirke i Hovinbyen» for en spennende og nytenkende 
rapport og gir sin tilslutning til utvalgets forslag slik de fremkommer i sammendraget av 
rapporten. 
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Oslo bispedømmeråd konstaterer at kirkelig satsing i Hovinbyen fram mot 2025 først og 
fremst vil berøre Løren, Ensjø og Ulven. Kirkeanleggene Østre Aker, Sinsen, Hasle og 
Kampen vil i et langsiktig perspektiv være strategisk viktige i utviklingen av Hovinbyen.  
 
Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til utvalgenes forslag om endret forordning og 
redusert antall gudstjenester i året i Østre Aker kirke.  
 
Oslo bispedømmeråd gir tilslutning til at samarbeidet med Pådriv om utviklingen av Østre 
Aker kirke og omkringliggende område videreføres. 
 
Østre Aker kirke er i et langsiktig perspektiv soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn.  
 
Kirkelig fellesråd er på kort sikt ansvarlig for utleie for to år av gangen. Leieavtalen skal 
inneha klausuler som sikrer at kirken kan brukes til gravferd og et begrenset antall 
gudstjenester. Kirkelig fellesråd utarbeider utleieavtaler i samråd med Østre Aker og 
Haugerud menighetsråd. Utleieinntektene går samlet til fellesrådet. 
 
Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd oppnevner et samarbeidsråd bestående av 
representanter fra soknene Sinsen, Kampen, Hasle og Østre Aker og Haugerud, kirkelig 
fellesråd og prosten i Nordre Aker prosti.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 112 18/03141-16    

 
 

 
 
 

Regnskap OBDR pr 31.7.19 
 
 
Vedlegg:  
Oslo pr 31.7.19 

 
 
Saksorientering 
Felles økonomienhet (FØ) er opprettet med virkning fra 1.juni i år. De leverer årlig tre 
regnskapsrapporter med analyse. I tillegg er månedlige rapporter tilgjengelig. Dette 
saksframlegget bygger på FØs første rapport pr 31.7.19. 
 
1 OPPSUMMERING  

OBDR har pr 31.7. et mindreforbruk på NOK 3,5 m. Dette oppstår særlig innen 
presteskapet og døveprostiet. Utover dette kommer en midlertidig besparelse på 
NOK 1m fra særregnskap og tilskudd.  
 
2 NØKKELTALL MINDREFORBRUK (hele tusen) 

310719 (Røde tall =  Merforbruk)      

Adm Prester Døve Sum Tilskudd Sykehjem  Totalt 

-246 2 503 1 273 3 530 1 270 -300  4 500 

  
3 RAPPORTVEDLEGG  

For informasjon på kontonivå viser vi til vedlagte rapport fra Xledger, med sidene: 
1/Presteskapet 2/Døveprostiet 3/Kirkelig administrasjon 4/Tilskudd 
 
4 PRESTESKAPET  

Se tabell prester (pkt. 9). Besparelse på 2,5m (4%) oppstår vesentlig som følge av 
tre forhold: 

- Budsjettet rommer en buffer på 800t (hele året). Pr 31.7. er ikke noe belastet, hvilket 

gir mindreforbruk. 

- Budsjettet inkluderer forventet bruk av strategitiltak NOK 1,7m (hele året) av 

reserver/mindreforbruk 2018. Det er pr 31.7. brukt lite. 

- Vakanser (refusjoner>vikarbruk) bidrar til mindreforbruk.  

 
5 DØVEPROSTIET 

Prostiet har i regnskapet en besparelse på nærmere 1,3m. Dette inkluderer en 
feilført inntekt på 324t slik at det reelle mindreforbruket er på 950t (11%). Vel 60% 
oppstår innenfor trosopplæringen. Hovedforklaringen er vakanser som gir 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

43/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 23.09.2019 
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lønnsbesparelser, både innenfor presteskap og trosopplæring (mest). Trosopplæring 
har også besparelser på drift (kurs, møter, konsulentkjøp). 
 
6 KIRKELIG ADMINISTRASJON  

Administrasjonen har et merforbruk på 2% eller 250t. Dette skyldes dels 
inntektsmanko (årsinntekt på adm.bidrag 260t er ikke bokført), og dels 
lønnsoverskridelse påvirket av sluttpakke. Noe besparelse på drift oppveier ikke fullt 
ut ovenstående overskridelser.    
 
7 SÆRREGNSKAPER OG TILSKUDD  

TILSKUDD: Ekstra tilskudd til nye diakonstillinger er inntektsbudsjettert, men ikke 
utbetalt pr 31.7. Dette forklarer 80% av mindreforbruket.   
SYKEHJEM: Merforbruk oppstår som følge av at tilskudd på 358t fra Oslo kommune 
ikke ble inntektsført i juli. Reelt sett er det et lite mindreforbruk. 
 
 
8 ANNEN INFORMASJON: ÅRSPROGNOSE 

I forbindelse med rapportering pr 31.7. har FØ og administrasjonen ved 
bispedømmekontoret utarbeidet en årsprognose for Oslo. Beregningsdetaljer er 
sendt stiftsdirektør. Oppsummerende forventes et mindreforbruk på NOK 3,3m.  
  

ÅRSPROGNOSE   

  Adm Prester Døve Sum A 

-150 2 150 1 300 3 300 

 
Merforbruk på administrasjonen kommer vesentlig av arkivopprydding i 1.etg som 
gjennomføres som en følge av omrokkering av kontorplasseringer og som 
forberedelse til flytting til nye Kirkens hus. Dette beløper seg til 265.000. 
 
Justering av årsprognosen 
Etter rapporteringen pr 31.7. har to forhold blitt kjent som påvirker årsprognosen. Det 
ene er den omtalte feilførte inntekten på døveprostiet, det andre er at vi får 
kompensert sluttpakken på 530t med tilsvarende økt tildeling. 
 
Siden mindreforbruket er såpass stort planlegger vi en budsjettendring når det 
gjelder strategiske satsninger. Isteden for å finansiere dette med mindreforbruket fra 
2018 slik budsjettet er nå, legger vi dette som en kostnad på årets tildeling. Det gir 
en økt kostnad på 1675t. 
Vi vurderer også andre driftstiltak for å få ned mindreforbruket, bl.a. trenger 
fjernarkivet på loftet klargjøring for avlevering. Det vil være en nødvendig 
forberedelse til senere flytting.  
 
Oppsummert gir dette følgende effekt på årsprognosen: 
 

 

 
Siden vi de to neste år kan forvente reduserte overføringer p.g.a ny fordeling mellom 
bispedømmene kan noe overskudd også i år gi grunnlag for en mer gradvis 
tilpasning til ny bemanningsplan. 
 
 

Feilført inntekt døve  -324 

Sluttpakke i juni kompenseres 530 

Strategiske satsinger tas på årets tildeling -1 675 

Andre driftskostnader -500 

Nytt anslag mindreforbruk 2019 1 331 
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9 VEDLEGG NØKKELTALL TABELLER 
 

PRESTER ÅRSBUD BUD 31.7 FORBRUK AVVIK % 

Personal 109 439 58 922 57 856 1 066 1,8 % 

Drift 4 728 2 789 1 719 1 070 38 % 

Tilskudd 1 688 1 032 448 584 57 % 

Sum kostn 115 855 62 743 60 023 2 720 4,3 % 

Inntekt -720 -420 -203 -217  
Sum nto 115 135 62 323 59 820 2 503 4,0 % 

sml Q1/2019  31 697 30 309 1 388 4,4 % 

 

DØVE ÅRSBUD BUD 31.7 FORBRUK AVVIK % 

Personal 12 668 6 535 5 860 675 10,3 % 

Drift 3 615 2 159 1 807 352 16,3 % 

Avskr     0  
Sum kostn 16 283 8 694 7 667 1 027 11,8 % 

Inntekt -360 -235 -481 246  
Resultat 15 923 8 459 7 186 1 273 15,0 % 

sml Q1/2019  3 984 3 371 613 15,4 % 

 

KIRK ADM ÅRSBUD BUD 31.7 FORBRUK AVVIK % 

Personal 13 336 7 910 8 006 -96 -1,2 % 

Drift 8 344 4 901 4 759 142 2,9 % 

Avskr 112 65 65 0  
Sum kostn 21 792 12 876 12 830 46 0,4 % 

Inntekt -1 025 -826 -534 -292 -35,4 % 

Sum nto 20 767 12 050 12 296 -246 -2,0 % 

sml Q1/2019  5 629 5 753 -124 -2,2 % 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Regnskapsrapport pr 31.7.19 og årsprognose pr 31.8.19 tas til etterretning. 
 
 



 Saker til behandling -  Tilsetting av prest i Domkirken sokn (Trefoldighetskirken) :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Saker til behandling -  Tilsetting av kapellan i Nordre Aker prosti med Hasle sokn som tjenestested :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Saker til behandling -  Tilsetting, kapellan i Vestre Aker prosti med tjenestested Røa og Sørkedalen menigheter :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



72/19 Tilsetting kapellan Bakkehaugen Majorstua og Vestre Aker, Vestre Aker prosti - 19/02957-5 Tilsetting kapellan Bakkehaugen Majorstua og Vestre Aker, Vestre Aker prosti :

Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Tilsetting kapellan Bakkehaugen Majorstua og Vestre Aker, Vestre Aker prosti 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl. § 25 første ledd
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Petter Rønneberg 422 19/03044-2    

 
 

 
 
 

Høring regler for ungdomsdemokratiet i Dnk 
 
 
  

 
         

Saksorientering 
Kirkerådet vedtok på sitt møte 14. juni 2019 å sende forslag til nye regler for 
ungdomsdemokrati i Den norske kirke på høring til Ungdommens kirkemøte, 
ungdomsrådene i bispedømmene og bispedømmerådene. 
 
Ungdomsrådet i Oslo bispedømme (URO) rakk ikke å behandle denne saken før 
sakspapirene til bispedømmerådet gikk ut, men tar opp saken torsdag 19. september. 
Ungdomsrådets arbeidsutvalget (AU)har imidlertid gått gjennom forslaget. Utkast til 
høringssvar i dette saksfremlegget er basert på deres behandling. Dersom URO på sitt møte 
19.september har supplerende innspill eller momenter, vil de bli gitt til bispedømmerådet i 
møtet 23.september.  
URO kan velge å avgi eget høringssvar, men vil se an om bispedømmerådets svar kan 
være dekkende for hva de mener.  
 
I det følgende vil Ungdomsrådet gi fortløpende kommentarer til deler av de paragrafer i 
Forslag til regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke der man er uenig med forslaget 
eller der man sterkt støtter intensjonen i forslaget. Dersom bispedømmerådet deler 
ungdomsrådets vurderinger, så er stiftsdirektørens forslag at bispedømmerådet gir sin 
tilslutning til ungdomsrådets høringssvar. 
 
Utkast til høringssvar: 
 

§ 2. Ungdomsting i bispedømmet 
Ungdomstinget består av: 
a) inntil to representanter oppnevnt av hvert av menighetsrådene i bispedømmet, 
… 
Bispedømmerådet fastsetter nærmere bestemmelser for ungdomstinget etter 
uttalelse fra ungdomsrådet. 
 
Kommentar: 
Ungdomsrådet vil bemerke at det er svært positivt at det, slik punkt a) sier, er 
menighetsrådene som er ansvarlige for å oppnevne representanter til Ungdomstinget 
i bispedømmet. Dette tror vi vil være med på å styrke menighetenes bevissthet om 
ungdomsdemokratiet og sette dette på agendaen. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Ungdomsrådet vil også påpeke nødvendigheten av at det er det enkelte 
bispedømmeråd, som i samråd med ungdomsrådet, fastsetter nærmere 
bestemmelser for ungdomstinget. 
 
Ingen forslag til endring av paragraf 2 
 
 

§ 3. Ungdomsråd i bispedømmet 
Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt 
av og blant ungdomstingets representanter, og ett medlem valgt av 
bispedømmerådet. Ungdomstinget kan også velge et antall varamedlemmer til 
ungdomsrådet. 
… 
 
Kommentar: 
Ungdomsrådet mener at det bør legges til at det fortrinnsvis bør være oppnevnt et 
medlem under 30 år fra bispedømmerådet.  
 
Forslag til endring: 
«Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt 
av og blant ungdomstingets representanter, og ett medlem som fortrinnsvis er under 
30 år valgt av og blant bispedømmerådet,» 
 
 
§ 4. Ungdommens kirkemøte 
Ungdommens kirkemøte består av: 
… 
d) en delegat fra døvemenighetene, oppnevnt av døvekirkenes fellesråd, 
… 
 
Kommentar: 
Ungdomsrådet mener at døvemenighetene bør ha to delegater. I forslaget legges det 
opp til at de har en delegat og en observatør. Døvemenighetene er et landsdekkende 
prosti som jobber både gjennom egne menigheter og kirker, samt i samspill med alle 
hørende menigheter. I forslaget har samisk ungdomsutvalg to delegater, samt at hele 
utvalget har møte, tale- og forslagsrett. I tillegg har de tre bispedømmene i samisk 
språkområde en samisk delegat hver.  
Landsutvalget for unge døve ligger for tiden nede, men det er viktig at reglene nå 
legges til rette for at dette utvalget i fremtiden har en viktig plass i 
ungdomsdemokratiet. I tillegg vet vi at det er svært utfordrende å komme alene som  
døv delegat og det vil være lettere å få med to dersom begge også har stemmerett. 
 
Forslag til endring: 
d) to delegater fra døvemenighetene, oppnevnt av døvekirkenes fellesråd, 
 
 
§ 5. Den norske kirkes ungdomsutvalg 
Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer valgt av 
Ungdommens kirkemøte. Leder og fem andre medlemmer skal velges blant 
delegatene på Ungdommens kirkemøte og to skal velges av Ungdommens kirkemøte 
på bakgrunn av særlig kompetanse. Funksjonstiden er på to år. 
 
Kommentar: 
Ungdomsrådet fremhever at det fremstår som noe underlig å regelfeste at det skal 
velges to på «bakgrunn av særlig kompetanse». For det første er det uklart hva som 
menes med «særlig kompetanse» og på hvilken måte kommer man frem til 
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kandidater som har denne kompetansen. Det kommer heller ikke frem på hvilken 
måte de to medlemmene som velges med «særskilt kompetanse» kompletterer de 
øvrig valgte medlemmene i utvalget. Ungdomsrådet mener at i utgangspunktet bør 
alle medlemmer av utvalget velges på lik linje på Ungdommens kirkemøte. Utvalget 
kan hente inn personer med ulik kompetanse til saker der de trenger det. 
Subsidiert bør det velges leder og fem medlemmer på UKM og så må Kirkerådet i 
etterkant supplere utvalget med to medlemmer med nødvendig faglig kompetanse. 
 
Forslag til endring: 
Enten: 
 «Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer valgt av 
Ungdommens kirkemøte. Det er særskilt valg på leder. Funksjonstiden er på to år. 
Utvalget kan hente inn ulik faglig kompetanse i saker der de har behov for det» 
 
Eller: 
«Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer. 
Leder og fem andre medlemmer skal velges av og blant delegatene på Ungdommens 
kirkemøte. Kirkerådet supplerer utvalget med to medlemmer med nødvendig faglig 
kompetanse. Funksjonstiden er på to år» 
 
 
§ 7. Mindre endringer 
Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i reglene. 
 
Kommentar: 
Ungdomsrådet vil hevde at denne paragrafen må utvides med en leddsetning, slik at 
Den norske kirkes ungdomsutvalg får medvirkning på dette. 
 
Forslag til endring: 
«Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i reglene, etter uttalelse fra Den norske 
kirkes ungdomsutvalg» 
  
 
Til punkt 9 i høringsbrevet 
 
Kommentar: 
Kirkemøtekomitéen mener at man i arbeidet med nærmere bestemmelser om 
ungdomsdemokratiet bør vurdere muligheten for at lederen for Den norske kirkes 
ungdomsutvalg har stemmerett i Kirkemøtet. 
Ungdomsrådet vil fremheve at leder for Den norske kirkes ungdomsutvalg bør ha 
stemmerett i Kirkemøtet. Lederen velges demokratisk på Ungdommens kirkemøte 
og sitter i kraft av dette også i Kirkerådet. Som representant for alle medlemmer 
under 30 år i Den norske kirke bør denne også ha stemmerett i Kirkemøtet.  
Vi ber Kirkerådet ta dette innspillet med seg i videre behandling av delutredning 3 
om kirkelig demokrati. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringsuttalelse med de merknader 
som fremkom i møtet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Thomas Berbom 530 17/05506-9    

 
 

 
 
 

Kommunikasjon, orientering om oppfølging av satsingsområdet 
 
 
 
Vedlegg:  
Spørreundersøkelse kommunikasjon ansatte 
 
 
 

Saksorientering 
Saken ble utsatt fra møtet den 20. juni 2019, og er oppdatert med ny informasjon. 
 
Kommunikasjon er et hovedsatsingsområde for Den norske kirke og for Oslo bispedømme. I 
Kirkerådets satsning for 2019 vises dette gjennom prosjektene «Kirke på nett» og «Kirken i 
det offentlige rom». I det nye strategidokumentet for Oslo bispedømme fanges dette opp, og 
også her er satsingen tydelig:  

- Vi vil styrke kirkens tilstedeværelse i den digitale offentligheten og sosiale medier. 

- Vi vil styrke menighetene i deres lokale kommunikasjonsstrategi og -arbeid. 
 
Kirkens tilstedeværelse i det offentlige rom 
Mediegruppen i Oslo bispedømme ble etablert i 2015. Gruppen har hatt som hovedmandat å 
synliggjøre kirken i det offentlige rom. Mandatet som ble gitt i 2015 lød: «Mediegruppa i Oslo 
bispedømme skal jobbe for strategiplanens punkt 3: "Folkekirken engasjerer seg i 
samfunnet" ved å komme med forslag til hvordan kirken i Oslo bispedømme kan være 
synligere i det offentlige rom. Mediegruppa kan også ved behov være ressursgruppe for 
menighetene og inspirere til synliggjøring av kirkene i Oslo, Asker, Bærum og Døvekirken».  
 
Mediegruppen har derfor produsert tre kampanjer for Oslo bispedømme. Dåpskampanjen 
ønsket å sette fokus på dåp. Plakater med informasjon om dåp, og som inviterte til dåp, ble 
brukt som virkemiddel på trikker og busser. I tillegg skrev gruppen tekster til dåpsmagasin 
og til nettsider som ble gjort tilgjengelig for menighetene.  
Diakonikampanjen var også en plakat-kampanje på kollektivtransport, der kirkens diakoni 
sto i fokus, med kampanjeord #ditdugår. Samtidig ble en rekke bilder gjort tilgjengelig for 
menighetene. 
Frivillighetskampanjen ble laget i adventstiden 2018 og var en adventskalender som 
hadde fokus på frivillighet i tråd med bispedømmets satsing på dette området. Den digitale 
adventskalenderen viste glimt fra det omfattende frivillige arbeidet i Oslo bispedømme.  
 
Det har altså vært viktig for gruppen å profilere kirkelig tilstedeværelse i det offentlige rom og 
produsere kampanjer som menighetene selv ikke har mulighet til å lage. I tillegg har gruppen 
bistått med strategisk utvikling av kommunikasjon i bispedømmet, ifølge mandatet. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Styrke menighetene i deres kommunikasjonsarbeid 
Mediegruppen har i 2019 blitt spurt om å jobbe konkret med bispedømmets strategiplan og 
iverksette tiltak som kan styrke menighetene i deres lokale kommunikasjonsstrategi og -
arbeid. I forbindelse med dette utarbeidet gruppen en «spørreundersøkelse om 
kommunikasjonsarbeidet i menigheten» som er sendt til alle ansatte i menighet i Oslo 
bispedømme i mai 2019. Målet var å få kartlagt hvor fortrolige ansatte var med sosiale 
medier samt bruk av nettsider og digitale løsninger. Det var også ønskelig å få undersøkt i 
hvilken grad menigheter i bispedømmet har etablert egne kommunikasjonsplaner eller 
kommunikasjonsstrategier for arbeidet. 
 
En viktig del av undersøkelsen handlet også om å kartlegge interessen blant de ansatte for 
å delta i opplæring og kurs i ulike temaer, som for eksempel bruk av sosiale medier, 
utarbeidelse av kommunikasjonsplan, innholdsproduksjon, fotografering/ video/redigering.  
 
Pr. 6. juni 2019, har 194 ansatte svart på undersøkelsen. Det opplever vi som en godt 
grunnlag for å kunne bruke undersøkelsen i det videre arbeidet.  
Av besvarelsene fremkommer flere trekk.  
80% av ansatte som har svart, har et ønske om opplæring i alle felt knyttet til medier og 
kommunikasjon. Det er et uttrykt ønske om hjelp til å etablere kommunikasjonsplan i 
menighetene samt hjelp og kursing om innholdsproduksjon.  
Svarene viser også at ca. 70% av de ansatte føler seg «ikke fortrolig» eller bare «delvis 
fortrolig» med bruk av menighetens nettsider.  
 
I undersøkelsen var det også mulig å skrive kommentarer. Av disse kommentarene 
fremkommer det at mange ansatte har knapp tid i sin arbeidshverdag, til å ha fokus på 
kommunikasjon. De opplever at de gjerne skulle hatt mer tid til å jobbe skikkelig med dette.  
 
Det fremkommer også at det i menighetene ikke er tydelig avklart hvem som skal ha 
hovedansvar for kommunikasjonsarbeidet, og at dette arbeidet derfor fremstår tilfeldig. «Vår 
kommunikasjon i de lokale menighetene spriker i alle retninger», skriver en.  
 
Kommentarene viser videre at det er et stort ønske og behov for kurs og opplæring blant de 
ansatte, både innenfor nettbruk, sosiale medier og innholdsproduksjon.  
 
Kurs og opplæring 
Mediegruppen mener derfor det er viktig å iverksette slike kurssamlinger så snart som mulig. 
Vi ønsker, i form av kurs, veiledning, rådgiving og opplæring, å gi støtte til hver enkelt 
menighet. Vi er allerede i gang med å holde kurs i Epi-server, programmet som benyttes 
som verktøy for publisering på menighetenes hjemmeside. Fra begynnelsen av 2020 vil vi 
tilby et større kommunikasjonskurs med ulike valgbare bolker, for menighetene. Et kurstilbud 
som strekker seg over hele 2020. 
 
Mediegruppen drøfter nå innhold i samlingene. Hovedtema for satsingen vil være: Hvordan 
kan menigheten bli mer synlig i det offentlige rom? Hvordan være kirke på nett og i sosiale 
medier. Andre aktuelle tema kan være: «Hvorfor satse på sosiale medier?», «Hvordan være 
kirke på Facebook?», «Hvem er vår målgruppe?», «Hvordan starte arbeidet med en 
kommunikasjonsplan?», «Billedbruk og video på Facebook», «Hvem er vi som menighet på 
nett?» m.m. 
 
Vi jobber nå med å finne form på kursene, hvem som skal organisere, lede og holde 
samlingene. I tillegg til egen intern kompetanse, må det hentes inn kursholdere på noen felt 
innenfor ovennevnte tematikk. Her må det påregnes kostnader til å dekke kursholder(e). 
Mediegruppen har forstått det slik at det er økonomiske midler til rådighet til dette. Det må 
også vurderes i hvilken grad frivillige skal inviteres til slike kurs- og inspirasjonssamlinger.  
 
Mediegruppen mener at tiltakene skissert over er i tråd med Oslo bispedømmes strategi. Vi 
håper dette vil kunne virke stimulerende og utviklende for ansatte i menighetene, og gi 
kompetanse og trygghet til menigheter slik at de blir tydeligere til stede på den offentlige 
arena. På samme tid ser vi også at det er et tidkrevende og omfattende tiltak, og at det 
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derfor er nødvendig med god tilrettelegging og mulighet for å kunne bruke ekstern 
kompetanse på enkelte områder.  
 
Mediegruppen i Oslo bispedømme består av  
Anne Marie Jernquist (kommunikasjonsrådgiver og prostesaksbehandler),  
Finn Folke Thorp (kommunikasjonsrådgiver KfiO),  
Jørgen Svartvasmo (leder for administrativ enhet i Asker prosti), 
Johannes Ek Reindal (kommunikasjonsrådgiver OBD)  
Thomas Berbom (kommunikasjonsrådgiver/sokneprest i Jar menighet) 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for orientering om status i arbeidet med satsingsområdet 
kommunikasjon. 
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Kirkevalget 2019 - en foreløpig evaluering 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Valgrådet underskriver den 19. september protokoll for valgoppgjøret til valg på leke 
representanter, lek kirkelig tilsatt representant og prest som medlem av Oslo 
bispedømmeråd, samt døvekirkens representant. I løpet av høsten skal kirkevalget i Oslo 
bispedømme evalueres. Rådet inviteres til å komme med innspill til evalueringen.  
 
Oslo bispedømmeråd vil i et senere møte få evaluering av kirkevalget til endelig behandling. 
 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Bispedømmerådets innspill tas med i valgrådets videre arbeid med evalueringen. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/00863-22    

 
 

 
 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
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