
 
 

Møteprotokoll 
for 

Oslo bispedømmeråd 
 
Møtedato: 02.11.2015 
Møtested: Bispegården 
Møtetid: 16:00 - 21:00 
 
 
Møtedeltakere Råd 
Anne Berit Evang OSL 
Elin Oveland OSL 
Gard Reald Sandaker-Nielsen OSL 
Harald Hegstad OSL 
Knut Lundby OSL 
Knut Rune Saltnes OSL 
Kristin Gunleiksrud Raaum OSL 
Kristin Walstad OSL 
Ole Christian Kvarme OSL 
Ole Herman Fisknes OSL 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Aud Kvalbein OSL 
Karin-Elin Berg OSL 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Anne-Mari Egeland OSL 

 
Andre deltakere 
Eldrid Eide Røyneberg 
Elise Sandnes 
Gry Friis Eriksen 
Magnar Helgheim 
 

 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
068/15 Godkjenning av innkalling- og saksliste  

069/15 Godkjenning av møtebok  

070/15 Referat- og orienteringssaker  

071/15 Økonomistatus pr 30.09.2015  

072/15 Høring: Budsjettreglement for Kirkemøtet  

073/15 Høringssak om Den norske kirkes klagenemnd  

074/15 Høringssak om videreføring av Lærenemnd for Den norske 
kirke 

 

075/15 Høring: Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til  



virksomhetsoverdragelsen - utkast til aktuelle regelverk 

076/15 Nytt kontrollorgan for Kirkemøtet - høring  

077/15 Kirkevalget - rapport og evaluering       

078/15 Årsplan biskop og bispedømmeråd 2016 - innspill til 
prioriteringer 

 

 
 
  



068/15: Godkjenning av innkalling- og saksliste 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

069/15: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Protokoll fra møtet 14.09.2015 godkjennes uten merknader 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

070/15: Referat- og orienteringssaker 

 
Behandling: 
Biskop og stiftsdirektør orienterte. 

 

Vedtak: 
De fremlagte sakene blir tatt til orientering. 
 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

071/15: Økonomistatus pr 30.09.2015 

 
Behandling: 



 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr tredje kvartal 2015 til etterretning. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

072/15: Høring: Budsjettreglement for Kirkemøtet 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslaget til høringssvar med de merknader som fremkom 
i møtet.  

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

073/15: Høringssak om Den norske kirkes klagenemnd 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vedtar det framlagte forslaget til høringsuttalelse vedrørende «Den norske 
kirkes klagenemnd» med de merknader som kom fram i møtet. 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

074/15: Høringssak om videreføring av Lærenemnd for Den norske kirke 

 
Behandling: 
Bispedømmerådet stemte over to alternative forslag til sammensetning av lærenemda ved 
behandling av personalsaker: 

Harald Hegstad fremmet forslag om at sammensetningen av lærenemda ved behandling av 



personalsaker bør være samtlige biskoper pluss fire sakkyndige oppnevnt av Kirkerådet, jf. alternativ 
2 i Kirkerådets høringsnotat. Forslaget fikk 9 stemmer. 

Mindretallet på to går inn for at Bispemøtet behandler læresaker knyttet til personalsaker., jf. 
alternativ 1 i Kirkerådets høringsnotat 
 

 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringsuttalelse til «Videreføring av Lærenemnd 
for Den norske kirke » med de endringer som kom frem i møtet. 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

075/15: Høring: Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til 
virksomhetsoverdragelsen - utkast til aktuelle regelverk 

 
Behandling: 
Bispedømmerådet gav sin tilslutning til alternativ 3 i adminstrasjonens forslag vedrørende 
personalreglement: Dagens personalreglement beholdes og det gjøre bare nødvendige tilpasninger.  

 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringssvar med de endringer som fremkom i 
møtet. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

076/15: Nytt kontrollorgan for Kirkemøtet - høring 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd mener det er behov for et eget kontrollutvalg og støtter utkast til overordnede 
bestemmelser om Den norske kirkes kontrollutvalg. Oslo bispedømmeråd mener kontrollutvalgets 
sekretariat bør lokaliseres utenfor Kirkerådets sekretariat for å sikre tilstrekkelig uavhengighet.  

 



 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077/15: Kirkevalget - rapport og evaluering 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd takker valgrådet for innsatsen og oversender valgrådets rapport og evaluering 
til Kirkerådet. 
Oslo bispedømmeråd konkluderer med at valget i hovedsak er godt gjennomført innenfor de rammer 
som er stilt til disposisjon. 
Oslo bispedømmeråd ser alvorlig på de avvikene som er fremkommet gjennom klagene. 
Bispedømmerådet vil spesielt peke på betydningen av å sikre at valget kan foregå hemmelig ved 
etablering av valgavlukke i stemmelokalene og at det tilrettelegges betydelig bedre for 
forhåndsstemmegiving. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

078/15: Årsplan biskop og bispedømmeråd 2016 - innspill til prioriteringer 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar de foreslåtte prioriteringer i årsplan for biskop og bispedømmeråd 2016 til 
orientering og ber om at merknadene som kom frem i møtet vurderes i det videre arbeidet. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


