
 
 

Møteprotokoll 
for 

Oslo bispedømmeråd 
 
Møtedato: 14.12.2015 
Møtested: Bispegården 
Møtetid: 16:00 - 21:00 
 
 
Møtedeltakere Råd 
Aud Kvalbein OSL 
Elin Oveland OSL 
Gard Reald Sandaker-Nielsen OSL 
Harald Hegstad OSL 
Karin-Elin Berg OSL 
Knut Lundby OSL 
Knut Rune Saltnes OSL 
Ole Christian Kvarme OSL 
Ole Herman Fisknes OSL 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Anne Berit Evang OSL 
Kristin Gunleiksrud Raaum OSL 
Kristin Walstad OSL 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Anne-Mari Egeland OSL 
Dag Auli OSL 

 
Andre deltakere 
Eldrid Eide Røyneberg (sakene 79, 80, 84, 89 
Elise Sandnes 
Gry Friis Eriksen (sak 87) 
Jorun Elisabeth Berstad Weyde 
Knut Erik Tveit (sak 85) 
Magnar Helgheim 
Trond Løberg – PF (sakene 79, 80, 84) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
079/15 Godkjenning av innkalling- og saksliste  

080/15 Godkjenning av møtebok  

081/15 Referat- og orienteringssaker  

082/15 Økonomistatus pr nov 2015  

083/15 Årsbudsjett 2016  

084/15 Tilsetting av sokneprest i Domprostiet med Fagerborg sokn 
som tjenestested 

Unntatt offentlighet 

085/15 Høring - Liturgisk musikk  

086/15 Høringsvar til Kirkerådets forslag til revidert ordning for dåp 
i hovedgudstjenesten 

 

087/15 Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov  

088/15 88/15 Dåp – rapport fra prosjektgruppen for dåp  

089/15 Flyktningsituasjonen  

090/15 Regional kompetanseutviklingsplan for prester i Oslo 
bispedømme 2015-2020 

 

091/15 Oppnevning til representantskapet i Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Oslo 

 

 
 
  



079/15: Godkjenning av innkalling- og saksliste 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssaken 15/84 behandles for lukkede dører. 

Harald Hegstad meldte seg inhabil under behandlingen av sak 84/15.  
Knut Lundby ledet møtet under denne saken. 
 

 

 

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

080/15: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Protokoll fra møtet 02.11.2015 godkjennes uten merknader 

 

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

081/15: Referat- og orienteringssaker 

 
Behandling: 
Biskop og stifsdirektør orienterte 

 

Vedtak: 
De fremlagte sakene blir tatt til orientering. 

 

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

082/15: Økonomistatus pr nov 2015 



 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 30.11 til etterretning.  

 

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

083/15: Årsbudsjett 2016 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vedtar budsjett 2016 for presteskap og kirkelig administrasjon i 
overenstemmelse med administrasjonens forslag. Presteskapet har en kostnadsramme på NOK 
106,86m og kirkelig administrasjon på NOK 19,45m.  

 

Oslo bispedømmeråd ber samtidig administrasjonen om å fremlegge tiltak og revidert budsjett hvor 
utgiftene er i overenstemmelse med inntektene. 

 

Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen etablere et bemanningsutvalg som  på ny gjennomgår 
kriteriene for fordeling av prestebemanningen i Oslo bispedømme.  

 

Oslo bispedømmeråd er bekymret for de økonomiske konsekvensene av endrede rammebetingelser 
for prestetjenesten. Oslo bispedømmeråd ber biskop og administrasjon følge opp tildelingen til 
prestestillinger I kontakt med bevilgende myndigheter. 
 

 

 

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

084/15: Tilsetting av sokneprest i Domprostiet med Fagerborg sokn som 
tjenestested 



 
Behandling: 
Bispedømmerådet hadde følgende avstemming: 
1.  Sunniva Gylver –8 stemmer 
               Roald Oulie Eskildsen –1 stemme 
2. Hanne Elstrøm –2 stemmer 
               Roald Oulie Eskilsen –7 stemmer 
3. Hanne Elstrøm –8 stemmer 
 Thomas Wagle –1 stemme 
 

 

 

Vedtak: 
Som sokneprest i Domprostiet med Fagerborg sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Sunniva Gylver 

 

Subsidiært tilsettes: 
2. Roald Oulie Eskildsen 

 

3. Hanne Elstrøm 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

 

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

085/15: Høring - Liturgisk musikk 

 
Behandling: 
Det ble fremmet forslag om å stryke siste avsnitt i forslaget til høringssvar.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 



Vedtak: 
Oslo Bispedømmeråd svarer på høringen med utgangspunkt i saksfremlegget og med de merknader 
som fremkom i bispedømmerådsmøtet. Det svares gjennom en kortfattet tekst som kun omhandler 
generelle forhold i høringen samt spørsmålet knyttet til bruk av egen lokalt utviklet liturgisk musikk. 
 

 

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

086/15: Høringsvar til Kirkerådets forslag til revidert ordning for dåp i 
hovedgudstjenesten 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 

Oslo bispedømmeråd vedtar det framlagte høringssvar med de endringer som kom fram i møtet. 
Revidert forslag til høringssvar sendes bispedømmerådet på epost før det oversendes Kirkerådet. 
 

 

 

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

087/15: Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 

Oslo bispedømmeråd vedtar det framlagte høringssvar med de endringer som kom fram I møtet. 
Revidert forslag til høringssvar sendes bispedømmerådet på epost før det oversendes Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 
 

 

 



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

088/15: 88/15 Dåp – rapport fra prosjektgruppen for dåp 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd takker prosjektgruppen for arbeidet. Oslo bispedømmeråd ber 
administrasjonen i den videre oppfølgingen vektlegge den ulike situasjonen i de ulike prostiene.  
Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen følge opp føringene i rapporten ovenfor staber og 
menighetsråd.  
 
 

 

 

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

089/15: Flyktningsituasjonen 

 
Behandling: 
Wenche Fladen Nervold og biskop Ole Christian Kvarme orienterte om situasjonen 

 

 

Vedtak: 
Bispedømmerådet understreker betydningen av arbeidet med flyktningsituasjonen og oppfordrer 
bispedømmets arbeidsgruppe og menighetene lokalt til å øke innsatsen på dette feltet. 

 

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

090/15: Regional kompetanseutviklingsplan for prester i Oslo bispedømme 
2015-2020 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 



Oslo bispedømmeråd tar Regional plan for kompetanseutvikling for prester i Oslo bispedømme til 
orientering. Bispedømmerådet vil legge til rette for gjennomføring av planen ved midler til 
kompetanseutvikling i bispedømmets budsjett i  perioden 2016 – 2020.  

 

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

091/15: Oppnevning til representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 

 
Behandling: 
Det ble i møtetforeslått åoppnevne et medlem frabispedømmerådet som  medlem i 
representantskapet. 
Odd Einar Dørum var forespurt og hadde sagt seg villig til åbli oppnevnt. 

 

 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd oppnevner Odd Einar Dørum, Wenche Fladen Nervold og Eleonor Brenna som 
medlemmer og Morten Andreas Carlmark og Sigrid Flaata som henholdsvis første og andre 
varamedlem til representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo for perioden 2016-18. 
 

 

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


