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28/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 31-33/20 behandles for lukkede 
dører. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker Nielsen meldte en sak til eventuelt 
Bispedømmerådet ba om at orientering om Korona situasjonen ble satt opp som 
egen sak. 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 31-33/20 behandles for lukkede 
dører. Orientering om Korona situasjonen settes opp som egen sak. 

 
 

29/20 Godkjenning av møteprotokoll 14.4.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
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Protokoll fra møte i OBDR 14.4.2020 godkjennes uten merknader. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 14.4.2020 godkjennes uten merknader. 

 

 

30/20 Regnskap 1. kvartal Oslo bispedømme 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 30/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd tar regnskapsrapporten pr 31.3.2020 til etterretning. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak: 
I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett på bispedømmerådsmøtet 8.juni, 
bes administrasjonen om å legge fram informasjon om den økonomiske situasjonen 
til menigheter, fellesråd og andre relevante kirkelige virksomheter i lys av korona-
situasjonen og hvilke utfordringer den eventuelt måtte få for aktiviteten for andre 
halvår 2020. 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar regnskapsrapporten pr 31.3.2020 til etterretning. 
 
I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett på bispedømmerådsmøtet 8.juni, 
bes administrasjonen om å legge fram informasjon om den økonomiske situasjonen 
til menigheter, fellesråd og andre relevante kirkelige virksomheter i lys av korona-
situasjonen og hvilke utfordringer den eventuelt måtte få for aktiviteten for andre 
halvår 2020. 
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31/20 Tilsetting, sokneprest i Jar sokn i Bærum prosti 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

32 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 31/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Bærum prosti med Jar sokn som tjenestested tilsettes: 
1. 
Subsidiært tilsettes:  
2.  
3.  

 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

1. Britt Aanes Ekhougen - enstemmig 

2. Hans Aage Gravaas - enstemmig 

3. Christine Holmsen Hjellum - enstemmig 

Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Bærum prosti med Jar sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Britt Aanes Ekhougen 
 
Subsidiært tilsettes:  
2.  Hans Aage Gravaas 

3. Christine Holmsen Hjellum 

 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 
 
32/20 Tilsetting av sokneprest i Domprostiet med St. Hanshaugen 
sokn som tjenestested 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 32/20 

 
 
Forslag til vedtak 
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Som sokneprest i Domprostiet med St.Hanshaugen menighet som tjenestested 
tilsettes: 
1. 
Subsidiært tilsettes: 
2. 
3. 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 

Møtebehandling 

Votering 

1. Gyrid Gunnes – 3 stemmer 

Roger Jensen – 8 stemmer 

 

2. Eirik Rice Mills – 3 stemmer 

Gyrid Gunnes – 8 stemmer 

 

3. Eirik Rice Mills - enstemmig 

 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest i Domprostiet med St.Hanshaugen menighet som tjenestested 
tilsettes: 
1.Roger Jensen 
Subsidiært tilsettes: 
2. Gyrid Gunnes 
3.Eirik Rice Mills 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

33/20 Tilsetting kapellan Manglerud 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 33/20 

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

1.  

Subsidiært tilsettes: 
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 2. 
 3. 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet ble etter at sakspapirene var sendt ut orientert om at en av de 
innstilte søkerne hadde trukket søknaden. 
 
Votering 

1.Birgit Kessel - enstemmig 
2. Espen Robsham Kjørven - enstemmig 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Søndre Aker prosti med Manglerud sokn som tjenestested tilsettes: 
 
1.Birgitte Kessel med forbehold om ordinasjon 
 
Subsidiært tilsettes: 
 
2.Espen Robsham Kjørven 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

34/20 Utlysning mindreforbruk trosopplæring 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 34/20 

 
 
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 
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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.  
 
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. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet ba om at ordlyden som beskriver tiltaket i punkt 1 justeres, slik at 
henvisning til smittevernregler erstattes av hva vi kan lære av de digitale erfaringene 
vi har gjort under korona krisen i et fremtidsrettet perspektiv.  
 
Følgende forslag til vedtak ble fremmet i rådet:  
 
Oslo bispedømmeråd gir bispedømmerådets leder, nestleder, saksordfører Anne 
Anita Lillebø og stiftsdirektør fullmakt til å godkjenne utlysningsteksten med bakgrunn 
i innspillene som kom fram i møtet. 
Det tas inn et nytt åpent punkt 4. 
Oslo bispedømmeråd ber om å få en orientering om søknadene og 
administrasjonens tildeling i et senere møte. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar til orientering de fremlagte kriteriene for utlysning av 
mindreforbruk trosopplæringsmidler. 
 
Oslo bispedømmeråd gir bispedømmerådets leder, nestleder, saksordfører Anne 
Anita Lillebø og stiftsdirektør fullmakt til å godkjenne utlysningsteksten med bakgrunn 
i innspillene som kom fram i møtet. 
 
Oslo bispedømmeråd gir stiftsdirektøren fullmakt til å tildele støtte i henhold til 
vedtatte kriterier. 
 
Oslo bispedømmeråd ber om å få en orientering om søknadene og 
administrasjonens tildeling i et senere møte. 

 

35/20 Høring kartlegging kirkefag 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

3620 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 35/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd vedtar høringssvaret til kartlegging av kirkefag med de 
merknadene som kom fram i møtet. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte høringssvaret til kartlegging av kirkefag. 

 

36/20 Tildeling nye diakonstillinger 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 36/20 
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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.   
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s 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.   

 

37/20 Fritak fra verv som varamedlem i Oslo bispedømmeråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 37/20 

 
 
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. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s 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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38/20 Referat- og orienteringssaker 11.5.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 
Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. 
Orientering ved biskop, stiftsdirektør 
og Kirkerådets leder. 

 

  

2 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 
Referat fra regionalt kontaktmøte 31.3.20 
(godkjennes 4.5.20) 

11.05.2020 38/20 

 

 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

39/20 Høringssvar - gjennomføring av Kirkemøtet og valg av 
Kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 39/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd avgir følgende høringsuttalelse vedrørende gjennomføring av 
Kirkemøte og valg av Kirkerådet m.m: 

 
Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 3.3.B – videomøter der deltakerne 
møter bispedømmevis som den beste løsningen for en eventuell 
fjernmøteavvikling.  

 
Alternativ 3.1 anses som et aktuelt alternativ dersom det skulle vise seg at det 
blir umulig å arrangere Kirkemøtet 2020 på en god og demokratisk måte, hvor 
valg til råd og organer blir rett gjennomført.  
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Det må legges til rette for at Kirkemøtets deltakere kan samles til møter i 
tillegg til plenum, f.eks. om det skal avholdes komitemøter, samling for 
listerepresentanter, valgte representanter for prester og leke tilsatte, andre 
interessegrupper m.m. Det må legges til rette for at kandidatene til valgene blir 
bredt presentert, og at det inviteres til bred debatt før valgene gjennomføres.  

 
Kirkemøtet som fjernmøte/videomøte bør holdes over flere dager og innenfor 
tidsrommet for den oppsatte tiden 8.-11.oktober for Kirkemøtet 2020. 
Det bør foreligge en plan for hvordan offentligheten kan sikres innsyn i 
debatten og saksbehandlingen på Kirkemøtet   

 
 
4.1. Valg av Kirkerådet 
4.1.1. Nærmere vurdering av valggjennomføring ved skriftlig saksbehandling 

Forutsatt at 3.3.B lar seg gjennomføre, ber Oslo bispedømmeråd om at 
Kirkerådet utreder en modell hvor valget kan skje skriftlig i hvert 
bispedømmeråd som del av fjernmøtet. Det kan være gjennomførbart at 
opptellingen gjøres av valgt tellekorps bestående av representanter som deltar 
på lokalt møtested, resultatet signeres, skannes og sendes inn til 
valgkomiteen. Samlet opptelling skjer av valgkomiteen, når resultatet 
foreligger går en til neste valgomgang.  
Alternativt støttes skriftlig avstemming som gjennomføres i et kort tidsintervall. 

 
Kirkerådet bes også å utrede muligheten for at det kan oppnevnes en 
forberedende valgkomite som fremmer forslag til kandidater for Kirkemøtet. 
Kirkemøtet kan, når valg av Kirkeråd skal foretas på møtet, velge ny 
valgkomite for gjennomføring av valget, eller ha muligheter for å gi den 
forberedende valgkomiteen mandat til å lede valget og foreta valgoppgjøret. 
 
 

Valg av andre organer: 
Kirkemøtet bør foreta valg til organet Kirkemøtets kontrollutvalg og til 
klagenemda. Nye regler for Mellomkirkelig råd er foreslått som sak på 
Kirkemøtet 2020. Om dette lar seg gjennomføre, bør også valg av 
Mellomkirkelig råd foretas av Kirkemøtet 2020. Må behandlingen utsettes til 
2021, er det ønskelig at det sittende rådet får forlenget sin periode til nye 
regler er vedtatt.  
 

Utvidede fullmakter til Kirkerådet: 
Oslo bispedømmeråd mener at det ikke er nødvendig at Kirkerådet får 
utvidede fullmakter fra Kirkemøtet 2020 for å fatte vedtak i saker som ikke 
presiseres nærmere enn det gjøres i høringsnotatet. Eventuelt kan det 
fremmes sak til Kirkemøtet 2020 hvor Kirkerådet ber om fullmakt til å fatte 
vedtak i konkrete saker, som det ellers ligger til Kirkemøtet å fatte. 

 
Andre saker: 

Om kirkemøtet avholdes som fjernmøte etter modell 3.3 b og over flere dager, 
mener Oslo bispedømmeråd at det vil det være mulig å sette opp en saksliste 
tilsvarende alternativ 4.4.2, alternativ B eller alternativ C.  
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Vedtaket oversendes Kirkerådet innen fristen med de endringer som framkom i 
møtet. Saksfremlegget følger som vedlegg. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak prioriterer alternativ 3.3.B og dernest alternativ 3.1 
dersom Kirkemøtet ikke kan møtes fysisk i 2020.  
 
Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet et justert forslag til vedtak der 
bispedømmerådet primært går inn for alternativ 3.1 dersom Kirkemøtet ikke kan 
møtes fysisk i 2020. Dersom det likevel skulle være flertall for å gjennomføre 
Kirkemøte 2020 digitalt, så støtter bispedømmerådet alternativ 3.3.B.  
 
Marius Berge Eide fremmet forslag om å etablere komitéene høsten 2020 dersom 
Kirkemøtet først kan gjennomføres fysisk i 2021. Komitéene kan da være i dialog og 
gi innspill til det sittende Kirkerådet frem til Kirkemøtet i 2021. 
 
Votering 

Kristin Gunleiksrud Raaum og Harald Hegstad ba seg fritatt fra å votere i saken, da 
de som medlemmer i Kirkerådet ønsket å få bispedømmerådets innspill til saken. 
Varamedlemmene ble gitt stemmerett. 
 
Forslaget fra Gard Realf Sandaker-Nielsen – 8 stemmer 
Forslaget fra Marius Berge Eide - 2 stemmer 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak – 1 stemme  
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd avgir følgende høringsuttalelse vedrørende gjennomføring av 
Kirkemøte og valg av Kirkerådet m.m: 
 
Oslo bispedømmeråd mener at det er viktig at Den norske kirke strekker seg veldig 
langt for å få gjennomført KM i 2020. Kirkemøtet er det viktigste demokratiske møtet 
for kirken og ikke noe som bør avlyses om det blir utfordrende å gjennomføre. Så 
selv om det også høsten 2020 vil være omfattende smitteverntiltak, håper Oslo 
bispedømmeråd at det vil være mulig å gjennomføre årets Kirkemøte som planlagt.  
Om det mot formodning ikke skulle bli mulig å gjennomføre, mener Oslo 
bispedømmeråd at det beste alternativet vil være å forlenge funksjonstiden for 
Kirkerådet fram til KM i april 2021. Et nyvalgt Kirkemøte vil ha store utfordringer med 
å velge et nytt Kirkeråd uten å komme fysisk sammen. Oslo bispedømmeråd frykter 
at et Kirkeråd valgt uten større debatt, vil gi et Kirkeråd med lav legitimitet. Vi vil 
understreke viktigheten av den fysiske møteplassen Kirkemøtet er som en måte å 
forankre legitimiteten til de som velges inn i KR. Kandidatpresentasjonen er dessuten 
bare en av mange måter man blir kjent med de som foreslås inn i KR. Å velge et KR 
med på så lite grunnlag, vil være utfordrende både for rådet og resten av kirken, 
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siden rådet skal være valgt helt til KM i 2024. Da vil det være bedre å gjennomføre 
valget av nytt Kirkeråd, sammen med de andre rådene og utvalgene, i april 2021. 
Selv om dagens Kirkeråd er valgt i forrige periode, har det demokratisk legitimitet.   
Oslo bispedømmeråd anbefaler derfor alternativ 3.1, dersom det skulle vise seg at 
det blir umulig å arrangere Kirkemøtet høsten 2020 som planlagt. 
 
Dersom KR likevel skulle vedta at KM 2020 skal gjennomføres digitalt, anbefaler 
Oslo bispedømmeråd alternativ 3.3.B – videomøter der deltakerne møter 
bispedømmevis som den beste løsningen for en eventuell fjernmøteavvikling. 
Det må legges til rette for at Kirkemøtets deltakere kan samles til møter i tillegg til 
plenum, f.eks. om det skal avholdes komitemøter, samling for listerepresentanter, 
valgte representanter for prester og leke tilsatte, andre interessegrupper m.m. Det 
må legges til rette for at kandidatene til valgene blir bredt presentert, og at det 
inviteres til bred debatt før valgene gjennomføres.  
 
Kirkemøtet som fjernmøte/videomøte bør holdes over flere dager og innenfor 
tidsrommet for den oppsatte tiden 8.-11.oktober for Kirkemøtet 2020. Det bør 
foreligge en plan for hvordan offentligheten kan sikres innsyn i debatten og 
saksbehandlingen på Kirkemøtet  
 
4.1. Valg av Kirkerådet  
4.1.1. Nærmere vurdering av valggjennomføring ved skriftlig saksbehandling  
Dersom Kirkerådet vedtar å gjennomføre Kirkemøte i tråd med alternativ 3.3.B, ber 
Oslo bispedømmeråd om at Kirkerådet utreder en modell hvor valget kan skje skriftlig 
i hvert bispedømmeråd som del av fjernmøtet. Det kan være gjennomførbart at 
opptellingen gjøres av valgt tellekorps bestående av representanter som deltar på 
lokalt møtested, resultatet signeres, skannes og sendes inn til valgkomiteen. Samlet 
opptelling skjer av valgkomiteen, når resultatet foreligger går en til neste 
valgomgang. Alternativt støttes skriftlig avstemming som gjennomføres i et kort 
tidsintervall.  
 
Kirkerådet bes også å utrede muligheten for at det kan oppnevnes en forberedende 
valgkomite som fremmer forslag til kandidater for Kirkemøtet. Kirkemøtet kan, når 
valg av Kirkeråd skal foretas på møtet, velge ny valgkomite for gjennomføring av 
valget, eller ha muligheter for å gi den forberedende valgkomiteen mandat til å lede 
valget og foreta valgoppgjøret. 
 
Valg av andre organer:  
Dersom Kirkemøtet skulle gjennomføres som fjernmøte, bør det foretas valg til 
organet Kirkemøtets kontrollutvalg og til klagenemda. Nye regler for Mellomkirkelig 
råd er foreslått som sak på Kirkemøtet 2020. Om dette lar seg gjennomføre, bør også 
valg av Mellomkirkelig råd foretas av Kirkemøtet 2020. Må behandlingen utsettes til 
2021, er det ønskelig at det sittende rådet får forlenget sin periode til nye regler er 
vedtatt.  
 
Utvidede fullmakter til Kirkerådet:  
Oslo bispedømmeråd mener at det ikke er nødvendig at Kirkerådet får utvidede 
fullmakter fra Kirkemøtet 2020 for å fatte vedtak i saker som ikke presiseres nærmere 
enn det gjøres i høringsnotatet. Eventuelt kan det fremmes sak til Kirkemøtet 2020 
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hvor Kirkerådet ber om fullmakt til å fatte vedtak i konkrete saker, som det ellers 
ligger til Kirkemøtet å fatte.  
 
Andre saker:  
Om kirkemøtet avholdes som fjernmøte etter modell 3.3 b og over flere dager, mener 
Oslo bispedømmeråd at det vil det være mulig å sette opp en saksliste tilsvarende 
alternativ 4.4.2, alternativ B eller alternativ C. 
 

 

40/20 Orientering om Korona situasjonen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 40/20 

 
 
Forslag til vedtak 
Bispedømmets håndtering av Korona situasjonen tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Stiftsdirektør og biskop orienterte om bispedømmets håndtering av Korona 
situasjonen. Det ble satt beredskapsstab i bispedømmet 6.mars. Det er i samråd med 
proster og kirkeverger enighet om å normalisere driften i takt med at samfunnet  nå 
gradvis åpnes opp. Beredskapsstaben vil ha sitt siste møte 5.juni. Det er nasjonalt 
utarbeidet smittevernveiledere for gudstjenester og kirkelige handlinger, kirkelig 
undervisning og arbeid blant barn og unge og sjelesorgsamtaler og én til én 
samtaler. Oslo biskop orienterte om at det fra og med 24.mai vil være gudstjenester i 
alle sokn i Oslo bispedømme.  

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Bispedømmets håndtering av Korona situasjonen tas til orientering. 
 
 
 

41/20 Eventuelt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020 41/20 

 
 
Forslag til vedtak 
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Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 11.05.2020: 

Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen forberede en sak til 
bispedømmerådsmøtet 8. juni hvor rådets medlemmer får mulighet til å drøfte sitt 
ansvar og rolle i styringen av bispedømmet, generelt og i forbindelse med tilsettinger 
spesielt. 
 
Arve Juritzen foreslo at oppgaver tas inn i tillegg til ansvar og rolle. 
 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen forberede en sak til 
bispedømmerådsmøtet 8. juni hvor rådets medlemmer får mulighet til å drøfte 
oppgaver, ansvar og rolle i styringen av bispedømmet, generelt og i forbindelse med 
tilsettinger spesielt. 
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