
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 
 
 

  

 

Innkalling 

for 

Oslo bispedømmeråd 
 
Møtedato: 14.11.2016 
Møtested: Bispegården 
Møtetid: 16:00 - 21:00 
 
 

 

Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Odd Einar Dørum. 

 

Saksfremlegg publiserer i Møteportalen (mote.kirken.no)  

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen har meldt forfall. Knut Lundby er innkalt som vara. Andre forfall meldes 

snarest til Elise Sandnes, els@kirken.no, eller på telefon 958 32 458 

 

 

  

mailto:els@kirken.no


Saksliste 
Saksnummer Sakstittel Gradering 

080/16 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksordfører: Harald Hegstad  

081/16 
Godkjenning av møtebok 
Saksordfører: Harald Hegstad  

082/16 
Referat- og orienteringssaker 
Saksordfører: Aud Kvalbein  

083/16 
Orientering om Asker prosti 
Saksordfører: Kristin Skjøtskift  

084/16 
Økonomirapport pr september 2016 
Saksordfører: Odd Einar Dørum  

085/16 
Tilsetting fengselsprest Ila (50%) 
Saksordfører: Trygve Rø Unntatt offentlighet 

086/16 
Tilsetting av kapellan i Jar menighet i Bærum prosti 
Saksordfører: Jørgen Foss Unntatt offentlighet 

087/16 

Forslag til kandidater til Den norske kirkes klagenemd 
og Den norske kirkes kontrollutvalg 
Saksordfører: Knut Lundby  

088/16 

Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av 
styremedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2018 
Saksordfører: Tone Louise Stranden  

089/16 

Oppnevning av representant og personlig 
vararepresentant til årsmøtet i Pilegrimssenter Oslo 
Saksordfører: Katja Eidesen  

090/16 

Oppnevning til styret i KULT for perioden 1. januar 
2017 - 31. desember 2020 
Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum  

091/16 
Kandidater til KAs Landsråd 
Saksordfører: Knut Lundby  

092/16 Eventuelt  
 
 
 
  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4065 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

080/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Saksopplysninger: 
Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet.  

Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder. 

I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker som skal 
behandles i lukket møte.  

 

 

Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene, 85/16 og 86/16 , behandles for lukkede 
dører.  

 
 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4065 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

081/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Godkjenning av møtebok 

 

Saksopplysninger: 
Utkast til protokoll fra møtet 26.09.2016 er vedlagt 

 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 26.09.2016 godkjennes uten merknader 

 

 

 

 

 

 

      

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4065 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

082/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Referat- og orienteringssaker 

 
Underliggende saker: 

Saksnummer Tittel 

082/16.1 OBDR-møte 14.11.2016 - Muntlige orienteringer og nytt fra 
nettsidene 

082/16.2 Kirkebakken - orientering til Obdr 14.11.2016 

 

Saksopplysninger: 
 

 

 

Forslag til vedtak: 
De fremlagte sakene blir tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

      

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Gry Friis Eriksen BDRSF - 342 
 

16/1684 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

083/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Orientering om Asker prosti 

 

Vedlegg: 

Orientering om Asker prosti (L)(361795).docx 

Saksopplysninger: 

  

På møtet i Oslo bispedømmeråd 22. februar 2016 ble det gjort følgende vedtak under sak 026/16 
punkt 4: 

Oslo bispedømmeråd ønsker orientering fra ett eller to prosti som fast sak på 

bispedømmerådets møter. En kort skriftlig orientering bør følge sakspapirene på forhånd for 

å gjøre diskusjonen så god som mulig.  

 

Prost Berit Øksnes og kirkesjef Øyvind Stabrun vil redegjøre for status og utfordringer i 
domprostiet med utgangspunkt i vedlagte orientering. 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar redegjørelsen om Asker prosti fra prost Berit Øksnes og kirkesjef Øyvind 
Stabrun til orientering.  

 

 



 

Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Magnar Helgheim BDRSF - 123, BDRSF - 112 
 

14/4643 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

084/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Økonomirapport pr september 2016 

 

Vedlegg: 

Økonomi pr 300916 

Saksopplysninger: 
 

Oppsummering: 

Presteskapet viser fortsatt en overskridelse og som er på nivå med pr 31.8. Negativt 
budsjettavvik oppstår primært som følge av høyere bemanning enn hva tildelingen rommer. 
Kirkelig administrasjon og døveprostiet har besparelse som er høyere enn hva årsprognosen 
legger til grunn. Det er ikke utarbeidet ny årsprognose for presteskapet – pr 31.8 utgjorde denne 
minus NOK 1,5 mill, og for hele virksomheten minus NOK 1,2mill. Tendensen er imidlertid at 
årets merforbruk kan bli noe lavere enn årsprognosens tall.   

Kirkerådet påpeker at et stramt budsjett 2017 leder til at all budsjettering skal skje innenfor 
rammene for 2016. 

FORBRUK PR SEPTEMBER 

Vår virksomhet består regnskapsmessig av tre enheter: presteskap, døveprostiet og kirk.adm. 

Presteskapet 

PRESTESKAPET PR 30.9.2016 - JUSTERT 
Hele 1000 kr BUD REGN AVVIK KORR JUSTERT Sml 31.8 

Personal 76 674 77 773 -1 099 -293 -1 392 -1 486 

Drift 3 643 3 088 555 -230 325 460 

Før innt 80 317 80 861 -544 -523 -1 067 -1 026 

Inntekter -192 -702 510 -120 390 374 

SUM 80 125 80 159 -34 -643 -677 -652 

 

Etter 3 kvartaler ligger presteskapets overskridelse på nivå som pr 31.8: overskridelse i underkant 



av 700t eller – 0,8%. Som forventet er det personalkostnadene som utgjør utfordringen siden 
bemanningen er høyere enn tildelingen rommer.  Personalutgiftene har likevel ca 100t lavere 
budsjett-avvik enn pr 31.8: 1392t mot 1486t sist.  

Flyttetilskudd ( a kr 20.000) er budsjettert under drift, men føres under lønn pga innberetningsplikt og 
arbeidsgiveravgift. Forbruket pr 30.9 er 180t. Vi skal være oppmerksomme på at 180t av sum 
besparelse drift på 325t derfor er kunstig – og tilsvarende forklarer dette 180t av merforbruket under 
lønn/personal.  

Det er i oppstillingen hensyntatt for noen korreksjoner – primært kostnader som er feilført eller 
uteglemt og som fremkommer i tabellen under.   

Manuelle korreksjoner lagt inn pr sept - se kolonne KORR 

 Rel.dial Ungd.år  Post 21 Till.løn SUM 

DRIFT 175 55    230 

PERSONAL    43 250 293 

 

Kirkelig administrasjon 

Etter tre kvartaler utgjør forbruket NOK 14,04m mot periodebudsjett NOK 14,57m. Hensyntatt for 
en manuell korreksjon på 60t (honorarer) utgjør budsjettbesparelsen 473t eller 3,2%. Dette er 
ganske jevnt med situasjonen pr 31.8, og samtidig bedre enn hva årsprognosen beskriver.  
Besparelser på personal er fortsatt sykefravær/vakanse i første halvår. Videre har besparelsen for 
drift økt noe ( fra 130t til 208t).  

KIRKELIG ADMINISTRASJON PR 30.09.2016 
Hele 1000 kr BUD REGN AVVIK KORR JUSTERT Sml 31.8 

Personal 9 710 9 387 323 -60 263 346 

Drift 5 245 5 037 208   208 130 

Før innt 14 955 14 424 531 -60 471 476 

Inntekter -384 -386 2   2 8 

SUM 14 571 14 038 533 -60 473 484 

     3,2 % 3,6 % 

Døveprostiet 

Etter tre kvartaler er forbruket NOK 11,2m mot periodebudsjett NOK 11,5m. Dette betyr en 
budsjettbesparelse på 2,4% eller 281t, og som er på nivå med 31.8.   

DØVEKIRKEN TOTALT PR PR 30.9 2016 inkl trosopplæring 
Hele 1000 kr BUD REGN AVVIK Note Sml 31.8  

Personal 9 728 8 961 767  652  

Drift 2 081 2 380 -299  -168  

Før innt 11 809 11 341 468   484  

Inntekter -266 -79 -187  -237  

SUM 11 543 11 262 281 2,4 % 247  

 

Besparelsen har oppstått i den ordinære virksomheten som har mindreforbruk på 341t pga 



vakanse i stillinger. Trosopplæringsdelen fremkommer med et merforbruk 60t.  

 

TILDELINGSENDRING 2016 

 

Korrigert tildelingsbrev fra 21.oktober øker årets bevilgning til NOK 144,3 mill. Dette skyldes 
kompensasjon for utgifter ved lønnsoppgjøret i 2016 – både pga kronetillegget pr 1.mai og lokale 
lønnsforhandlinger med virkning fra 1.juli. 

 

Tildeling 15.okt 08.feb 08.apr 21.okt 

Netto 140 800 140 533 140 
441 

144 339 

Forklaring  prod.økn 2015 lønn 

 

Departementet har gjennomgått Kirkerådets og bispedømmerådenes rapporteringer pr 31.8 og 
oppsummerer avgitte årsprognoser til et merforbruk NOK 8 mill. Departementet minner om at det 
ikke er adgang til å overskride tildelt bevilgning.  

 

ÅRSPROGNOSE 2016 

 

Pr 31.8 ble årets merforbruk for presteskapet estimert til vel NOK 1,5 mill. Hovedforklaringer er 
lønnskostnader som følge av tilleggslønn, etterslep beredskap fra 2015 og merbemanning. 
Budsjettavviket for presteskapet pr 30.9 er lavere; kfr NOK 0,7mill. Ved årets slutt mener vi blant 
annet at driftsutgiftene ( mindreforbruk 325t pr 30.9) vil være på budsjettnivå.   

 

Vi har ikke laget ny årsprognose for presteskapet og forholder oss derfor fortsatt til gjeldende 
prognose (- NOK 1,5m). Tendensen er imidlertid bedring.  

 

Årsprognose prester 2016 pr 31.8. 
Till.lønn Etterslep lønn Avgift drift Sum 

-570 -220 -650 -200 80 -1 560 

 

Tilsvarende utgjorde årsprognosen for hele virksomheten minus NOK 1,2m. Mindreforbruk hos 
kirkelig administrasjon og døveprostiet bidrar til å finansiere noe av presteskapets merforbruk. 



Også her er tendensen bedring.    

 

Tilleggslønn 

 

En viktig komponent i årsresultatet er tilleggslønn som følge av arbeidstidsavtalen. Vi har nå 
mottatt foreløpig rapport for beregnet tilleggslønn for tredje planperiode ( høst). Vi har i 
årsprognosen antatt at tilleggslønnen 2016 gir oss en underdekning på 570t + avgift. Basert på 
siste planrapport kan overskridelsen bli 100t  mindre.  

 

Departementet oppsummerer i brev 21.10 at arbeidstidsavtalen på landsplan trolig vil være NOK 3 
mill høyere enn hva gammel beredskapsavtale ville ha kostet i 2016. Departementets oppstilling 
basert på leverte planer viser at årlig tilleggslønn for hver arbeidstaker varierer mye mellom 
bispedømmene. Stavanger har høyest med kr 43.150 mens Borg og Oslo har lavest ( kr 25.000 eller 
lavere).  

 

STATSBUDSJETT 2017 

 

I forslaget til statsbudsjett for 2017 gis Den norske kirke et rammetilskudd på NOK 1,9 mlrd samt 
en fri egenkapital på NOK 100m. Etter Kirkerådets vurdering er ikke dette tilstrekkelig til å 
videreføre driften av en landsdekkende folkekirke og vil medføre at man må redusere 
virksomheten.  

Den relative fordelingen mellom staten og kommunene er normalt hhv 1/3 og 2/3.   

Den norske kirke er fortsatt omfattet av effektiviseringskrav som er innarbeidet generelt i 
budsjettet. Denne utgjør for 2017 0,5%. Dette er en del av regjeringens avbyråkratiserings- og 
effektiviserings-reform og regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak 
for å bli mer effektive.  

Oslo bispedømmeråd vil ca 1.november motta fra Kirkerådet «tildelingsbrev»,  nå benevnt som 
budsjettdisponeringsfullmakt. På bakgrunn av et stramt budsjett er signalene fra Kirkerådet at vi 
må budsjettere innenfor rammen for 2016.  

STATSBUDSJETT 2017  -  OPPSLUTNING OM KIRKEN   

I beskrivelsen av kap 340 Den norske kirke gir kulturdepartementet også en rapport om 
oppslutningen om kirken. Departementet skriver at andelen Dnk-medlemmer er synkende med 
72,9% i 2015 mot 74,3% året før. Samtidig påpeker man at selv om dåpstall og oppslutning om  
gudstjenester og kirkelige handlinger viser fallende tendens, står kirkelig gravferd og kirkelig 



konfirmasjon fortsatt sterkt i store deler av landet.  

NØKKELTALL DEN NORSKE KIRKE - STATSBUDSJETT  

 MEDL GT-DELT KONFIRM VIGSLER BEGR DØPTE 

2015 3 799 366 5 770 032 39 527 7 834 36 
797 

34 
116 

2014 3 835 973 5 892 110 40 253 8 006 36 
430 

35 
051 

%-ENDR -0,9 % -2,1 % -1,8 % -2,1 % 1,0 % -2,6 % 

 

Rapporten forteller videre at det ble arrangert over 10000 konserter og 2600 andre 
kulturarrangementer, med totalt 1,7 mill besøkende.  

TROS-OG LIVSSYNSSAMFUNN UTENFOR DNK  

I 2015 ble det utbetalt NOK 262m i statlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Dnk, og 
med sats kr 486 pr medlem. I tillegg kommer det kommunale tilskuddet. Antall medlemmer var ca  
560.000. Kristne samfunn utgjør 53 % av disse.  

TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN UTENFOR DNK 

 KRISTNE KR- % ISLAM HEF * BUDDH ANDRE 

2015 296 521 53,0 % 141 027 88 216 17 977 15 236 

2006 216 141 56,4 % 72 023 77 271 13 376 8 992 
*/ Livssynssamfunn, herunder HEF 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 3.kvartal 2016 og statsbudsjett 2017 til 
etterretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elise Sandnes BDRSF - 023 
 

16/3908 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

087/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Forslag til kandidater til Den norske kirkes klagenemd og Den norske kirkes 

kontrollutvalg 

 

Vedlegg: 

Forslag til kandidater til Dnks  klagenemnd og Dnks kontrollutvalg(1) 

Regler for Den norske kirkes klagenemnd(1) 

Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg(1) 

Saksopplysninger: 
Kirkemøtet vedtok i 2016 å opprette Den norske kirkes kontrollutvalg og Den norske kirkes 
klagenemnd. Nå bes det om forslag fra alle bispedømmeråd på kandidater til de to organene. 

 

1. Den norske kirkes klagenemnd 

Når det gjelder klagenemndas oppgaver henvises til Regler for Den norske kirkes klagenemnd § 3. 
Nemnda skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Det er krav om at det 
skal være minst to personer av hvert kjønn både blant medlemmene og varamedlemmene. Ellers 
skal sammensetningen være slik: 

· En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i Arbeidsretten 
· Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap 
· Ett medlem som har teologisk doktorograd 
· Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett 
· Ett øvrig medlem 

 

Utelukket fra å bli valgt inn i klagenemnda er biskoper, medlemmer av Kirkerådet og de øvrige 
sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon samt ansatte i 



bispedømmeadministrasjonene. 

 

Administrasjonen anser følgende kandidater som kvalifiserte og aktuelle til Den norske kirkes 
klagenemd. Kandidatene er ikke forespurt, da det i henvendelsen fra Kirkerådet står at 
valgkomiteen vil forespørre kandidater. 

 
Kirsten Bleskestad – tingrettsdommer, tidligere avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Asker 

Torunn Elise Kvisberg – tingrettsdommer Sør-Gudbransdal tingrett, Lillehammer  

Torbjørn Backer Hjorthaug - juridisk embetseksamen, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet 

John Egil Bergem -  advokat, Trondheim 
Trond Bakkevig – teologisk doktorgrad, prost Vestre Aker 
Margunn Sandal – teologisk doktorgrad, sokneprest Frogner menighet 

John Egil Rø – sokneprest Ullern menighet, lærer i kirkerett på Det praktisk-teologisk seminar på 
MF, tidligere stiftsdirektør i Oslo bispedømme 

 

 

2. Den norske kirkes kontrollutvalg 

Kirkemøtet velger medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg. 
Medlemmene velges for hele valgperioden. Kontollutvalget skal ha fem medlemmer med 
personlige varamedlemmer. Kirkemøtet velger leder og nestleder, samt deres varamedlemmer,  
blant kirkemøtets medlemmer.  

Utelukket fra å bli valgt inn i kontrollutvalget er medlemmer av Kirkerådet og de øvrige 
sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon, daglig leder av 
bispedømmerådenes virksomhet, samt Den norske kirkes revisor. 

 

Administrasjonen vil i samråd med leder og nestleder i bispedømmerådet legge frem et forslag i 
møtet med kandidater bispedømmerådet kan foreslå til Den norske kirkes kontrollutvalg.  

Det vises til vedlagte lenke for en oversikt over medlemmer i Kirkemøtet: 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2016/medlemmer_bilder_kirkemotet_2016_2019.pdf 

 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2016/medlemmer_bilder_kirkemotet_2016_2019.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2016/medlemmer_bilder_kirkemotet_2016_2019.pdf


 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispeømmeråd foreslår følgende kandidater til: 
1. Den norske kirkes klagenemd:  
2. Den norske kirkes kontrollutvalg: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Magne Sandberg BDRSF - 44, BDRSF - 470 
 

14/7288 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

088/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av styremedlemmer for perioden 

01.01.2017-31.12.2018 

 

Saksopplysninger: 

Kirkelig Dialogsenter ble etablert i 2010 som en forening med to medlemmer; Oslo 
bispedømmeråd (OBDR) og Areopagos. De stiller begge med to representanter hver til 
styret. OBDR har forpliktet seg med et økonomisk bidrag. For 2016 er det på kr. 500.000 
fra egne og eksterne kilder (OVF-midler). 

 

OBDR behandlet saken om representanter til styret var på sitt møte 04.02.2013 og det ble 
fattet følgende vedtak (sak 010/13): 

«Oslo bispedømmeråd oppnevner Ole Chr. Kvarme og Magnar Helgheim til 
styremedlemmer for Kirkelig Dialogsenter for neste 2-års periode».  

 

Det burde ha vært en ny oppnevning i 2015, men vedtaket i 2013 var ikke presist med 
tanke på når 2-årsperioden begynner/slutter. For å tydeliggjøre funksjonstiden behandlet 
derfor OBDR saken på nytt i sitt møte 22, februar 2016 og vedtok følgende: 

«Oslo bispedømmeråd reoppnevner Ole Chr. Kvarme og Magnar Helgheim til 
styremedlemmer for Kirkelig Dialogsenter for perioden 01.01.-31.12.2016».  

 

Vedtektene for Dialogsenteret sier ikke noe om tidsbegrensing for oppnevnte 
styrerepresentanter. Det sies heller ikke noe om vararepresentanter. Det synes imidlertid 
hensiktsmessig både å fastsette en tidsavgrenset periode for oppnevningen og å 
oppnevne minst én vararepresentant til styret, dersom noen av de faste må melde forfall. 

 



Religionsdialog er et område som sorterer under Kirke- og samfunnsavdelingen (KISA). 
Administrasjonen har derfor vurdert om OBDR burde vært representert av kirkefagsjef. 
Saken har vært drøftet på ledermøtet, der man ble enige om at det mest aktuelle var at de 
to oppnevnte personer reoppnevnes og at kirkefagsjef oppnevnes som vararepresentant 
for begge de faste representanene. Det synes hensiktsmessig å avgrense oppnevningen til 
to år. Alle de tre har sagt seg villig til å bli oppnevnt for perioden 01.01.2017-31.12.2018. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Oslo bispedømmeråd reoppnevner Ole Christian Kvarme og Magnar Helgheim som 
styremedlemmer i Kirkelig Dialogsenter for eprioden 01.01.2017-31.12.2018. Som 
vararepresentant for begge to oppnevnes Jorun Elisabeth Berstad Weyde for samme 
periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Magne Sandberg BDRSF - 49 
 

16/3689 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

089/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Oppnevning av representant og personlig vararepresentant til årsmøtet i 

Pilegrimssenter Oslo 

 

Vedlegg: 

Vedtekter Pilegrimssenter - revisjon_2016_vedtatt 

OBDR ny representant Pilegrimssenter Oslo 

Saksopplysninger: 
 Oslo bispedømmeråd fattet på sitt møte 28. februar 2013 følgende vedtak (sak 26/13): 

Prost i Nordre Aker, Ingar Seierstad, oppnevnes som Oslo bispedømmeråds 

representant i styrene for Oslo Pilegrimsenter og Nasjonalt Pilegrimsenter med 

sokneprest i Oslo domkirke, Elisabeth Thorsen, som vararepresentant. 

 

Ingar Seierstad overtok som leder i styret for Pilegrimssenter etter sin forgjenger, domprost Olav 
Dag Hauge. Det ble senere bestemt at styremedlemmene i Nasjonalt Pilegrimsenter skulle 
oppnevnes av Miljøverndepartementet. Oppnevningene OBDR gjorde til styret i Nasjonalt 
Pilegrimsenter ble dermed ikke lenger aktuelle. 

 

I e-post fra Ingar Seierstad av 19. oktober 2016 ble de siste vedtatte (15.03.2016) vedtektene 
oversendt. Det går her fram at OBDR er medlem i Pilegrimssenter Oslo (§ 5), og skal oppnevne 1 
representant til årsmøtet. Det er imidlertid årsmøtet i Pilegrimssenter Oslo som velger styret på 5 
av de aktuelle medlemsinstansenes oppnevnte representanter (§ 7 og 8). Fram til nå har årsmøtet 
valgt den oppnevnte representant fra Oslo bispedømmeråd som én av de 5 styrerepresentantene 
og vedkommende har også blitt valgt til leder av styret.  

 

I vedtektene står også at årsmøtet normalt finner sted innen utgangen av april hvert år (§ 7) og at 
valgperioden for styremedlemmene er to år (§ 8). Det innebærer at det var årsmøtet i april 2013 
som valgte prost Ingar Seierstad som styreleder, og at han ble gjenvalgt som styreleder på 



årsmøtet 2015 for 2 nye år.  

 

Ingar Seierstad går over i pensjonistenes rekker og slutter i sin tjeneste i desember i år, men har 
sagt seg villig til å sitte som OBDRs representant i styret i Pilegrimssenter Oslo frem til årsmøtet i 
april 2017.  

 

Når bispedømmerådet nå skal oppnevne ny representant så er deti henhold til vedtektene til 
årsmøtet i Pilegrimssenter Oslo. Det har vært et ønske at en av prostene oppnevnes til dette 
vervet. Prosten i Asker, Berit Øksnes, har sagt seg villig til å oppnevnes.  

 

Bispedømmerådet ønsker også å oppnevne en personlig vararepresentant for henne til årsmøtet, 
som kan møte og stemme dersom representanten selv skulle melde forfall. Elisabeth Thorsen har 
sagt seg villig til å reoppnevnes som hennes personlige vararepresentant. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Prost i Asker, Berit Øksnes, oppnevnes som Oslo bispedømmeråds representant i til årsmøtet i  
Pilegrimssenter Oslo, med sokneprest i Oslo domkirke, Elisabeth Thorsen, som personlig 
vararepresentant.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Magne Sandberg BDRSF - 48 
 

14/6798 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

090/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Oppnevning til styret i KULT for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020 

 

Vedlegg: 

Vedtekter KULT - vedtatt av OBDR 08.09.2008 

Saksopplysninger: 
Styret i KULT (Senter for kunst, kultur og kirke) består i henhold til vedtektene § 5 (se vedlegg) av 
syv personer, der Oslo bispedømmeråd skal oppnevne to, hvorav én er styrets leder. 
Oppnevningen skjer for 4 år av gangen. 

 

Nåværende styreleder, Stig Fossum, har sittet to perioder og kan derfor ikke reoppnevnes. Hans 
Olav Baden har sittet én periode. Administrasjonen i KULT ved daglig leder Erik Hillestad, foreslår 
at Hans Olav Baden oppnevnes for en ny periode og blir styrets nye leder. Begrunnelsen er at 
Baden kjenner KULTs praksis, er dypt engasjert i arbeidet og har bred erfaring fra arbeid med kunst 
og kirke. Som det andre styremedlemmet foreslås at OBDR oppnevner Gard Realf Sandaker-
Nielsen.  

 

I følge vedtektene skal det også velges varamedlemmer. KULTs administrasjon har ingen spesifikke 
forslag, men vil uttrykke at «ordningen med personlige vararepresentanter fra vår side vil bli 
foreslått avviklet ved endring av vedtektene dersom dette formelt er mulig. Det har gjennom 
årene vist seg å ikke ha noen praktisk hensikt.» 

 

Administrasjonen ved Oslo bispedømmekontor støtter ikke tanken om at varamedlemmer skal 
opphøre. Det er ikke en vektig grunn at det til nå ikke har hatt noen praktisk hensikt. Det kan skje 
ting som gjør det aktuelt, og det er ingen grunn til å sette seg i en sårbar situasjon ved å utelukke 
denne muligheten. 

 

Administrasjonen har forespurt de forslåtte personer om de er villige til å la seg oppnevne slik 
KULTs administrasjon foreslår, og har fått positive tilbakemeldinger fra begge to. Administrasjonen 
har også forespurt de nåværende varamedlemmene, Anne Veiteberg og Gjermund Brenne, om de 



vil la seg oppnevne for en ny periode. Begge har sagt seg villige til det. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd oppnevner til styret i KULT for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 
Hans Olav Baden som medlem og styreleder med Gjermund Brenne som personlig varamedlem og 
Gard Realf Sandaker-Nielsen som medlem med Anne Veiteberg som personlig varamedlem. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elise Sandnes BDRSF - 016 
 

16/3918 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

091/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Kandidater til KAs Landsråd 

 

Vedlegg: 

Kandidater til KA KIrkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjons Landsråd(1) 

Saksopplysninger: 
Kirkemøtet har gitt Kirkerådet fullmakt til å melde det nye rettssubjektet inn i  
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). I henhold til KAs vedtekter om 
Landsrådet (§ 7) skal KR oppnevne 17 representanter. Kirkerådet ønsker innspill fra 
bispedømmerådene på kandidater til Landsrådet.  

 

Det er ikke noe krav i vedtektene om at det ikke skal velges tilsatte, men minst 50 % av de som 
velges skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organer. Det er også krav om 
minst 40 % fra hvert kjønn. Det vises ellers til Kirkerådets vedlagte brev om saken. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd foreslår bispedømmerådets leder Gard Realf Sandaker-Nielsen og  
stiftsdirektør Elise Sandnes som kandidater til Landsrådet i KA. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4065 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

092/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 14.11.2016 

 

Eventuelt 

 

Saksopplysninger: 
 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 


