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Saker til behandling 

 

 

89/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

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

 

 

 

 

 

90/19 Godkjenning av protokoll fra 4.11.19 
 

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

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 23.9.2019 godkjennes uten merknader. 

 

 

 

 

 

91/19 Årsplan og strategiske satsinger 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar Årsplan 2020 for Oslo biskop og bispedømmeråd med de 

merknadene som kom fram i møtet. 

 
Møtebehandling 

Regionalt kontaktmøte behandlet 4.desember årsplan og strategiske satsinger 2020. 

Endringsforslagene fra kontaktmøtet var oversendt bispedømmerådet på epost i forkant av 
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rådets møte. Endringsforslagene ble tatt til følge. Forslag fra LO vedrørende omskriving av 

to punkt ble ikke tatt til følge. 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende endringsforslag i møtet: 

 
Til punkt 4. Diakoni og samfunnsansvar 

 Utrede alternative modeller for åpne kirker og gjennomføre opplæring av frivillige 
medarbeidere. I løpet av året skal det være startet nye pilotprosjekt.  

Til punkt 5. Deltakelse og demokrati 

 Bidra til at flere menigheter stiller med delegater til Ungdomstinget. Alle menigheter 
oppfordres til å bidra til å styrke ungdomsdemokratiet i bispedømmet. 

 Oslo bispedømme skal være tilstede under Oslo Pride. En arbeidsgruppe med blant 
annet ansatte fra ulike prostier planlegger deltakelsen. 

 
Ingunn Moser fremmet forslag om å tilføye diakonale organisasjoner til første og andre 
kulepunkt under Diakoni og samfunnsansvar. 
 

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag vedrørende budsjett:  

Oslo bispedømmeråd tar til etterretning forslag til budsjett strategiske satsinger 2020 med de 

tillegg som fremkom i møtet.  

 
Votering 

Årsplan med fremlagte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar Årsplan 2020 for Oslo biskop og bispedømmeråd med de 

endringene som kom fram i møtet. Oslo bispedømmeråd tar til etterretning forslag til budsjett 

strategiske satsinger 2020 med de tillegg som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

92/19 Budsjett 2020 
 

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

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar informasjonen om budsjett 2020 til orientering. 

 

 

 

 

 

93/19 Tilsetting av sokneprest i Ullern sokn 
 

Forslag til vedtak 
Som sokneprest i Vestre Aker prosti med Ullern sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
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Møtebehandling 

 

Votering 

1. Jorund Andersen - enstemmig 

2. Hans Aage Gravaas – enstemmig 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Vestre Aker prosti med Ullern sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Jorund Andersen 

Subsidiært tilsettes: 

2. Hans Åge Gravaas 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

94/19 Tilsetting av sokneprest i Søndre Aker prosti med Manglerud 
sokn som tjenestested 
 

Forslag til vedtak 
Som sokneprest i Søndre Aker prosti med Manglerud sokn som tjenestested tilsettes:  
 
Subsidiært tilsettes:  

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 

En søker trakk søknaden etter at sakspapirene var utsendt. 

 
Votering 

Kjetil Hoel Hauge - enstemmig  

 
Vedtak  
Kjetil Hoel Hauge tilsettes som sokneprest i Søndre Aker prosti med Manglerud sokn som 
tjenestested. Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

95/19 Valg av ny preses i Bispemøtet - 2020 
 

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

Kirkerådet innen fristen. 

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Det var skriftlig avstemming i rådet. Olav Fykse Tveit – 11 stemmer (enstemmig) 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd anbefaler enstemmig Olav Fykse Tveit som ny preses i Bispemøtet. 

Utskrift av møtebok med vedtak OBDR sak 95/19 Valg av ny preses i Bispemøtet sendes 

Kirkerådet innen fristen. 

 



 5  

 

 

 

 

96/19 Avtale om enhetlig ledelse i Døvekirken 
 

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

Døvekirken.  

 
Møtebehandling 

Regionalt kontaktmøte behandlet saken 4.desember. Følgende endringsforslag fra 

kontaktmøtet var oversendt bispedømmerådet på epost i forkant av rådets møte: 

 

Tilføye til overskrift i pkt. 5: Medbestemmelse «og medvirkning». 

 

Tilføye følgende til påfølgende avsnitt i pkt. 5:  

Døvekirken har allerede felles kontaktmøte og felles arbeidsmiljøutvalg mellom 

arbeidsgiverlinjene. Ordningene videreføres i forsøksperioden. Referat fra 

kontaktmøte og arbeidsmiljøutvalget oversendes Døves Kirkeråd og regionalt 

arbeidsmiljøutvalg i Oslo bispedømmeråd (RAMU).  

 

Organisering av HMS-arbeidet avklares. Det utarbeides en samordningsavtale om 

HMS mellom Døves kirkeråd og Oslo bispedømmeråd.  

 

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag i bispedømmerådets møte: 

Tillegg til punkt 3 organisasjon: Leder av Døves kirkeråd og leder av menighetsrådene 

velges blant leke valgte representanter av rådet. 

 

Tillegg til punkt 4 daglig ledelse: Døveprosten har som daglig leder det overordnede 

administrative ansvar. 

 

Votering 

Avtalen med fremlagte endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner med de endringer som ble fremkom i møtet utkast til 

avtale om forsøk med enhetlig ledelse i Døvekirken. Oslo bispedømmeråd forutsetter at 

leder av Døves kirkeråd og leder av menighetsrådene velges blant leke valgte 

representanter av rådet. 

 

 

 

 

 

97/19 Samarbeidsavtale om MER i Ila – arbeid for unge voksne 
 

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. 

 
Møtebehandling 

Regionalt kontaktmøte behandlet saken i møte 4.desember og gav sin tilslutning til 

samarbeidsavtalen.  
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
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. 

 

 

 

 

 

98/19 Kirkevalget, evaluering 
 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker-Nielsen presenterte følgende forslag i møtet: 

 

Siden valgperioden til Oslo bispedømmeråd går ut før evalueringen av kirkevalget er ferdig 

behandlet i valgrådet, ønsker bispedømmerådet å gi noen tilbakemeldinger om 

gjennomføringen av årets kirkevalg. Tilbakemeldingene tas med i det videre arbeidet i Oslo 

bispedømme og i Kirkerådet med å evaluere årets kirkevalg og forberede valget i 2023.  
 Rådets medlemmer har fått mange tilbakemeldinger om at informasjonen til 

medlemmene om listene og de ulike kandidatene var mangelfull. Det må vurderes 

om kirkerådet skal ta større ansvar for også å informere om forskjellene på de ulike 

listene. Ikke alle medlemmer har tilgang til internett og det må vurderes hvordan alle 

medlemmene skal informeres godt nok til å kunne ta et opplyst valg.  

 Rådets medlemmer har fått tilbakemeldinger om at ikke alle valglokaler var godt nok 

bemannet for å bistå velgere med nedsatt funksjonsevne til å komme inn i valglokalet 

og få stemt.  

 Det var krevende for medlemmene å forstå valgordningen med både lister som stilte 

til valg på et felles program og nominasjonskomitéenes lister med kandidater med 

ulike standpunkt. Oslo bispedømmeråd mener derfor at en valgordning som legger til 

rette for asymmetriske lister må vurderes på nytt i forbindelse med en nødvendig 

revisjon av valgordningen.   

 Oslo bispedømmeråd mener at det bør være mulig å avlegge stemmer i hele 

fellesrådsområde/kommunen. I områder hvor det ikke er intuitivt hvor soknegrensene 

går, bør det tilrettelegges for at det skal være enkelt å avlegge stemme i valglokaler 

over hele kommunen.   

 Det må legges bedre til rette for forhåndsstemming. Spesielt gjelder dette på 

knutepunkter rundt omkring i bispedømme. Når så stor andel forhåndsstemmer ved 

kommunevalget, må det også være forholdsvis enkelt å avgi forhåndsstemme ved 

kirkevalget.  

Knut Lundby fremmet følgende forslag med et tillegg fra Odd Einar Dørum: 

Oslo bispedømmeråd ser utfordringer med å innføre elektroniske løsninger for kirkevalget 

2023, men mener det er nødvendig å utrede dette, basert på at valghandlingen er personlig 

og hemmelig. 

Votering 

Det ble stemt samlet over de fremlagte forslagene til vedtak. Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak  

Siden valgperioden til Oslo bispedømmeråd går ut før evalueringen av kirkevalget er ferdig 

behandlet i valgrådet, ønsker bispedømmerådet å gi noen tilbakemeldinger om 

gjennomføringen av årets kirkevalg. Tilbakemeldingene tas med i det videre arbeidet i Oslo 

bispedømme og i Kirkerådet med å evaluere årets kirkevalg og forberede valget i 2023.  

 

 Rådets medlemmer har fått mange tilbakemeldinger om at informasjonen til 

medlemmene om listene og de ulike kandidatene var mangelfull. Det må vurderes 

om kirkerådet skal ta større ansvar for også å informere om forskjellene på de ulike 

listene. Ikke alle medlemmer har tilgang til internett og det må vurderes hvordan alle 

medlemmene skal informeres godt nok til å kunne ta et opplyst valg.  

 Rådets medlemmer har fått tilbakemeldinger om at ikke alle valglokaler var godt nok 

bemannet for å bistå velgere med nedsatt funksjonsevne til å komme inn i valglokalet 

og få stemt.  

 Det var krevende for medlemmene å forstå valgordningen med både lister som stilte 

til valg på et felles program og nominasjonskomitéenes lister med kandidater med 

ulike standpunkt. Oslo bispedømmeråd mener derfor at en valgordning som legger til 

rette for asymmetriske lister må vurderes på nytt i forbindelse med en nødvendig 

revisjon av valgordningen.   

 Oslo bispedømmeråd mener at det bør være mulig å avlegge stemmer i hele 

fellesrådsområde/kommunen. I områder hvor det ikke er intuitivt hvor soknegrensene 

går, bør det tilrettelegges for at det skal være enkelt å avlegge stemme i valglokaler 

over hele kommunen.   

 Det må legges bedre til rette for forhåndsstemming. Spesielt gjelder dette på 

knutepunkter rundt omkring i bispedømme. Når så stor andel forhåndsstemmer ved 

kommunevalget, må det også være forholdsvis enkelt å avgi forhåndsstemme ved 

kirkevalget.  

 Oslo bispedømmeråd ser utfordringer med å innføre elektroniske løsninger for 

kirkevalget 2023, men mener det er nødvendig å utrede dette, basert på at 

valghandlingen er personlig og hemmelig. 

 

 

 

 

 

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

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar orienteringen til etterretning. 

 
Møtebehandling 

Forslag til vedtak endres til: Oslo bispedømmeråd tar saken til orientering. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar saken til orientering. 

 

 

 

 

 

100/19 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer 
i Kirkemøtet 
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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. 

 

Møtebehandling 

Endringsforslag fra Kristin Gunleiksrud Raaum:  

Oslo bispedømmeråd melder inn sak om at det utredes til Kirkemøtet 2020…… 

Ordningen må så langt det er mulig utformes slik at medlemmer innvalgt på 

nominasjonskomitéenes lister likebehandles med øvrige nomineringsgrupper. 

 

Votering 

Bispedømmerådet voterte samlet over forslaget til vedtak med endringene foreslått av 

Kristin Gunleiksrud Raaum. 

 

Forslaget vedtatt med ti mot én stemme. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd melder inn sak om at det utredes til Kirkemøtet 2020 forslag om at det 

innføres en støtteordning for nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer i 

Kirkemøtet. Ordningen må så langt det er mulig utformes slik at medlemmer innvalgt på 

nominasjonskomitéenes lister likebehandles med øvrige nomineringsgrupper. 

 

 

 

 

 

101/19 Referat- og orienteringssaker 9.12.19 
 

Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

Møtebehandling 
101/19.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene.  
Orientering ved biskop, stiftsdirektør, bispedømmerådets leder og Kirkerådets leder. 
101/19.2 Referat fra biskopens ledermøte 12.9.2019 

101/19.3 Referat fra regionalt kontaktmøte 29.10.2019 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

102/19 Eventuelt 
 

Forslag til vedtak 
 

Skriv inn teksten her. 

 
Møtebehandling 

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt. 

 
Votering 
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Vedtak  
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