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Kirkebruksplan 
 

Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd har fattet vedtak om at det skal utarbeides en 
kirkebruksplan for Oslo. 

 
Målet med kirkebruksplanen er å få til en best mulig utnyttelse av de økonomiske, materielle og 
menneskelige ressursene i kirken i Oslo. 
For å oppnå det må vi få kartlagt og analysert aktivitetsnivået og ressursbruken i begge linjer i alle 
sokn. I mandatet for arbeidet skal man også se på det uutnyttet potensiale som ligger i den enkelte 
menighet.  
 
Konsekvensene for kirken i Oslo, og det enkelte sokn, kan bli som følger;  
-ingen nye tiltak 
-nye satsingsområder 
-omdisponering og alternativ bruk av ressurser 
-uttak av kirkebygg  
- en kombinasjon av punktene ovenfor  

 
Utarbeidelse av en kirkebruksplan har blitt aktualisert med det økende behovet for vedlikehold av 
kirkebyggene samtidig som de kommunale bevilgningene til dette har gått ned.  

 
Driftsmidlene har vært stabile, men har ikke økt i takt med utgiftene, selv om det har vært foretatt 
innsparinger og omorganiseringer.  

 
Fellesrådet og bispedømmerådet har nedsatt en styringsgruppe og en prosjektgruppe for dette 
arbeidet. Styringsgruppen består av undertegnede samt fellesrådsleder/bispedømmerådsleder og 
biskop. Prosjektgruppen er under oppnevning og vil blant annet bestå av representanter fra begge 
linjer. Prosjektleder er Hilde Strand. 
 
Prosjektgruppen har ansvar for å gjennomføre utredningsarbeidet. Styringsgruppen har ansvaret 
for å utarbeide et høringsforslag.  

 



 

 - 2 - 

Det er vedtatt kriterier for det arbeidet som skal gjøres, det skal blant annet tas hensyn til 
aktivitetsnivå, demografi, geografi, historikk, bygninger, økonomi og forbedringspotensiale.  

 
Vi sitter med godt tallmateriale og gode tilstandsrapporter, men vi vil ha behov for deres hjelp til å 
innhente mer data på visse områder. Ikke minst er vi opptatt av å få en god oversikt over aktiviteter 
i den enkelte menighet som ikke er knyttet til gudstjenester og lovpålagte oppgaver.   
 
Vi vil nå be daglig leder sende inn årsmeldingen og regnskap for 2016. På et senere tidspunkt vil vi 
innhente ytterligere informasjon. 

 
Alle menighetsråd og ansatte vil bli hørt og involvert før noe blir bestemt.  

 
Dersom dere har spørsmål eller kommentarer, tar vi mer enn gjerne imot det. Vi har opprettet en 
egen e-postadresse for dette arbeidet kirkebruksplanoslo@kirken.no 
 
Informasjon om prosjektet og arbeidet med kirkebruksplanen vil fortløpende bli lagt ut på  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/Kontakt/kirkebruksplan/ 
 
 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
             

         
Robert Wright         Elise Sandnes  
kirkeverge           stiftsdirektør  
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