
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 
 
 

  

 

Innkalling 

for 

Oslo bispedømmeråd 
 
Møtedato: 19.12.2016 
Møtested: Bispegården 
Møtetid: 16:00 - 21:00 
 
I forkant av møtet er dere invitert til julelunsj kl. 13.30 sammen med ungdomsrådet, staben, andre 

tilknyttede medarbeidere og kontorets pensjonister. Det vises til egen invitasjon, påmelding sendes  

Ruth-Marit Vatne på e-post rv264@kirken.no. Andakt i kapellet kl. 16.00 ved Ole Christian Kvarme. 

 

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

 

 

 

 

  



Saksliste 
Saksnummer Sakstittel Gradering 

093/16 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen  

094/16 
Godkjenning av møtebok 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen  

095/16 
Referat- og orienteringssaker 
Saksordfører: Tone Louise Stranden  

096/16 
Østre Aker prosti - orientering ved prosten 
Saksordfører: Aud Kvalbein  

097/16 
Strategiske satsinger Østre Aker prosti 
Saksordfører: Harald Hegstad  

098/16 
Økonomistatus pr oktober 2016 
Saksordfører: Odd Einar Dørum  

099/16 
Budsjett  år 2017 Oslo bispedømme 
Saksordfører: Odd Einar Dørum  

100/16 
Kirkens kommunikasjon i det offentlige rom 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen  

101/16 
Kirke og kultur - presentasjon av Påske og pasjon 
Saksordfører: Jørgen Foss  

102/16 Eventuelt  
 
 
 
  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4564 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

093/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

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.  

 
 

 

 

 

 

      

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4564 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

094/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Godkjenning av møtebok 

 

Saksopplysninger: 
Utkast til protokoll fra møtet 14.11.2016 er vedlagt 
 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 14.11.2016 godkjennes uten merknader 
 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4564 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

095/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Referat- og orienteringssaker 

 
Underliggende saker: 

Saksnummer Tittel 

095/16.1 OBDR-møte 19.12.2016 - Muntlige orienteringer og nytt fra 
nettsidene 

095/16.2 Referat fra prostemøte 15.09.2016 

095/16.3 Referat kontaktmøte 01.11.2016 

095/16.4 Referat fra forenklet kontaktmøte etter forberedende møte om 
lokale lønnsforhandlinger 13.09.2016 

 

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 

096/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Østre Aker prosti - orientering ved prosten 

 

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 Anne Hilde Laland vil i møtet redegjøre for utviklingstrekk i de elleve årene hun har vært prost i 
Østre Aker prosti. For orientering om de strategiske satsingene i prostiet vises det til sak 97/16.  

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar redegjørelsen fra prost Anne Hilde Laland til orientering. 

 

 

 

 

 

 

      

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Gry Friis Eriksen BDRSF - 44, BDRSF - 021, BDRSF 
- 210 
 

14/4952 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

097/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Strategiske satsinger Østre Aker prosti 

 

Vedlegg: 

Hovedrapport 2016 med rapport fra hvert prosjekt(332369) 

Rapport fra strategigruppen 2010, oppstart 

Saksopplysninger: 
Bakgrunn:   

 

Organisering av kirken i Østre Aker prosti 

I perioden 2011 – 2014 vedtok Oslo bispedømmeråd omfattende endringer i soknegrensene i Oslo 
fellesrådsområde. Antall sokn ble redusert fra 57 til 38 i denne perioden. Arbeidet ble gjort etappevis 
og først ut var Domprostiet og Østre Aker prosti. 
 

Omorganiseringen av Østre Aker ble vedtatt i 2012,  jf. OBDR sak 62/12 og 91/12.  
Tretten sokn ble til fem og Bredtvet kirke ble fristilt og leid ut til katolikkene.  
De fem soknene er: 
Grorud sokn – med kirkene Grorud, Rødtvet og Romsås 
Høybråten, Fossum og Stovner sokn – med kirkene Høybråten, Fossum og Stovner 
Ellingsrud og Furuset sokn – med kirkene Ellingsrud og Furuset 

Østre Aker og Haugerud sokn – med kirkene Østre Aker og Haugerud 

Tonsen sokn – med Tonsen kirke 

 

Strategi for kirken i Østre Aker prosti 

Østre Aker prosti la i 2010 fram et strategidokument for framtidig satsing i Den norske kirke i 
Groruddalen (se vedlegg). Dette arbeidet ble gjort på oppfording av Oslo biskop og som følge av at 
bispedømmerådet i 2010 hadde vedtatt å tildele Østre Aker prosti to ekstra prestestillinger. 



Strategiplanen har siden vært førende for prostiets satsinger fra 2010 og frem til i dag. 
  

Bemanningsplan for Østre Aker prosti 

Oslo bispedømmeråd gjennomførte i 2010 et omfattende arbeid med kriterier for fordeling av 
bispedømmets presteressurser. Stillingsrammene for 2010 medførte reduksjon av prestestillinger i 
alle prostier med unntak av Asker prosti. Da bispedømmerådet gjorde sitt vedtak ble det imidlertid 
gjort en politisk omfordeling i forhold til det opprinnelige forslaget som var drøftet med prestenes 
tillitsvalgte. Bispedømmerådet vedtok å øke stillingsrammen for Østre Aker prosti med to 
prestestillinger.  

 

Da omorganiseringen i 2012 var vedtatt ble fordelingen av stillingsressursene for Østre Aker prosti i 
henhold til Hovedavtalen drøftet i partssammensatt utvalg (arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjonene). Arbeidet ble gjort felles for begge arbeidsgiverlinjer (Oslo 
bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo). 
Det var enighet om å avsette 2,5 prestestillinger til strategiske satsinger. Totalt antall prestestillinger i 
prostiet ble opprettholdt, men fordelingen internt i prostiet ble endret som følge av 
omorganiseringen. Videre avsatte fellesrådet to diakonstillinger til strategiske satsinger. 

 

Den økonomiske situasjonen i 2016 har på nytt gjort det nødvendig å redusere antall stillinger. 
Bispedømmerådet behandlet bemanning presteskapet i møte 9.mai, OBDR sak 38/16. Det ble vedtatt  
å redusere stillingsrammen med tre stillinger, en i Søndre Aker prosti og to i Østre Aker prosti.  

 

Med bakgrunn i bispedømmerådets vedtak har stiftsdirektør bedt prosten i Østre Aker vurdere hvor 
stillingsreduksjonen skal tas. Prosten har gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte i prostiet. Som 
følge av det har lokallaget i Presteforeningen i Østre Aker prosti, bedt om at menighetsrådene 
involveres i prosessen og at prosten innhenter bispedømmerådets syn på de strategiske satsingene. 
Saken legges derfor frem for bispedømmerådet . Rådet er bedt om en anbefaling i forhold til hvilke 
prosjekter som skal videreføres når antall prestestillinger i prostiet nå reduseres. 

 

 

Prosjekter innenfor satsingsområdene fellesskapsbygging, religionsdialog og migrantmenigheter 

 

De strategiske satsingsområdene i Østre Aker prosti er fellesskapsbygging, religionsdialog og 
migrantmenigheter. Det vises til vedlagte prosjektrapport for 2015-2016. 
Tre stillingshjemler er i dag fordelt på seks menighetsprester, 50% til hver, alt etter hvilke konkrete 
behov for satsning menighetene hadde. Prestene kombinerer prosjektstillingen med 50 % 



prestestilling i menighet.  

 

Migrantmenigheter: Høybråten, Fossum og Stovner sokn, 50% prosjektstilling 

· Målet er økt samarbeid med migrantmenighetene i Groruddalen for å bidra til økt 
inkludering. Prosjektleder har kontakt med 9 migrantmenigheter i lokalmiljøet. Kontakten 
fører til økt forståelse og kontakt menighetene i mellom. Temaet nærmisjon er sentralt. 

 

Religionsdialog: Grorud sokn, Ellingsrud og Fossum sokn, 2x50 % prosjektstillinger 

· Religionsdialogarbeidet i de to menighetene fokuserer på utvikling av forståelse for 
hverandres ulike tros- og livssyn, både i de ulike trossamfunns menigheter og i 
lokalsamfunnet for øvrig. I Grorud menighet kalles satsingen «Under Grorudhimmelen». 
Prosjektstillingene øker mulighetene til å sette dialogarbeidet  høyt på prioriteringslisten. 
Det er mange eksempler på at dialogarbeidet i Østre Aker prosti generer inspirasjon og 
kunnskap til det videre dialogarbeidet i Den norske kirke. 

 

Profilering av Den norske kirke inn i nye boområder,  Østre Aker og Haugerud sokn  50% 
prosjektstilling 

· Prosjektet gjennomgår Østre Aker kirkes framtid som soknekirke og åndelig sentrum for 
den kommende Hovindbyen. Hva må til for at kirkens skjulte kvaliteter blir allemannseie. 

 

Frivillighet i folkekirken, Tonsen, 50% prosjektstilling 

· Frivilligarbeidet i Tonsen er i hovedsak en kontinuerlig del av menighetsarbeidet for råd, 
utvalg og stab, og Tonsen opplever vekst i deler av sitt arbeid, og nedgang i andre deler. 

Prosjektleder er i begrenset grad direkte involvert i det mangfoldige arbeidet frivillige gjør, men 
besøker og oppmuntrer frivillige, og er en medspiller i stab og råd. Prosjektleder bygger 
nettverk i det geografiske soknet. Satsing på frivillighet i folkekirken har også ført til 
flerkulturelle tiltak og dialogtreff.  

 

Kirkelig nærvær, samtale og samhandling på sykehjem Grorud sokn, 50 % prosjektstilling. 

· Grorud menighet har fire sykehjem, men ikke sykehjemsprest. Prosjektleder går fast på de 
fire sykehjemmene. Prosjektet viser at deltakelse på andakter m.v. øker når tilbudet blir 
bedre kvalitetsmessig. Prosjektet gir også flerkulturell kompetanse på sykehjemmene. 

 

Se for øvrig prosjektledernes rapporter i vedlegg Hovedrapport. 

 



Kontaktmøtet, sokneprestene og prostens vurdering av videreføring av satsningene: 

 

De strategiske satsingene/prosjektene er drøftet i kontaktmøter og sokneprestmøter med tanke på å 
redusere antall stillinger i Østre Aker prosti.  

 

Prostens foreløpige konklusjon er at satsningsområdene Kirkelig nærvær, samtale og samhandling på 
sykehjem, Profilering av kirken inn i nye boområder og Frivillighet i folkekirken ikke videreføres med 
særskilte prosjektstillinger. Satsingene Religionsdialog - herunder Dialog under Grorudhimmel og 
kontakt med migrantmenigheter vurderes som nødvendige for det videre arbeidet i prostiet.  

 

Dette kan medføre følgende endringer /reduksjoner i fordelingen av stillingshjemler:  

 

· Grorud sokn mister ½ prestestilling (fra 5 til 4,5 prestestillinger)  
· Høybråten, Fossum og Stovner sokn mister ½ prestestilling (fra 4,5 til 4 prestestillinger)  
· Ellingsrud og Furuset sokn  mister ½ prestestilling (fra 3 til 2,5 prestestillinger)  
· Østre Aker og Haugerud sokn mister ½ prestestilling (fra 3,5 til 3 prestestillinger)  

 

Tonsen beholder tre prestestillinger. I tillegg til dette kommer stillingen som prost,  samt prostiprest i 
50% stilling og prostesaksbehandler i 50 % stilling.  Østre Aker prosti har dermed redusert med to 
stillinger til totalt 18,5 årsverk prestestillinger. 

 

De siste møtene mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i Østre Aker prosti skjer i uke 
49 og 50. Prosten vil fremlegge en endelig konklusjon på bispedømmerådets møte 19. desember. 

 

Gjennomføringen vil skje etter hvert som det åpner seg muligheter. Foreløpig spares det inn ved 
vakanser og redusert bruk av eksterne vikarer. 

 

 

 

 

 



Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd takker for et omfattende og viktig arbeid med strategiske satsinger i Østre Aker 
prosti. 
Bispedømmerådet gir sin tilslutning til prostiets anbefalinger om å prioritere stillingsressurser til 
videreføring av strategiske satsinger inn mot religionsdialog og migrantmenigheter.  
 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Magnar Helgheim BDRSF - 123, BDRSF - 112 
 

14/4643 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

098/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Økonomistatus pr oktober 2016 

 

Vedlegg: 

okt16obdr 

Saksopplysninger: 
 

Oppsummering: 

 

Økonomisk viser presteskapet en fortsatt bedring og pr 31.10 utgjorde overskridelsen NOK 
0,65mill. Kirkelig administrasjon har besparelse mens døveprostiet tenderer i retning balanse.   

Samlet for de tre budsjettenhetene har vi nå en forventning om at overskridelsen er begrenset til 
størrelse NOK 0,5 mill ved årets slutt. Dette er lavere enn vår årsprognose pr 31.8 på NOK 1,5mill.  

 

 

PRESTESKAPET 

 

Til forrige OBDR-møte rapporterte vi om overskridelse pr 30.9 på ca NOK 0,7 mill og med en 
forventning om at overskridelsen ville øke til ca NOK 1 m ved årets slutt.   

 

Status pr oktober er samlet på nivå med 30.9 idet overskridelsen nå utgjør NOK 0,65m eller 0,7%. 
Personalutgiftene har fortsatt en overskridelse på nivå NOK 1,4 mill men nærmere halvparten av 
overskridelsen dekkes inn via drift og inntekter.   

 



PRESTESKAPET PR 31.10.2016 - JUSTERT 
Hele 1000 kr BUD REGN AVVIK KORR JUSTERT Sml 30.9 

Personal 85 272 86 573 -1 301 -50 -1 351 -1 392 

Drift 4 006 3 384 622 -395 227 325 

Før innt 89 278 89 957 -679 -445 -1 124 -1 067 

Inntekter -248 -734 486   486 374 

SUM 89 030 89 223 -193 -445 -638 -693 

     -0,7 %  

 

          Som nevnt i tidligere økonomiredegjørelser omfatter mye av gruppen inntekter utfakturerte  

utensoknstjenester. Derfor kan en stor del av denne gruppen betraktes som en positiv korreksjon  

til personalkostnadene.  

 

Det er i vår oppstilling hensyntatt for kjente påløpne kostnader; kfr tabellen under.    

 

Manuelle korreksjoner presteskap pr okt - se kolonne KORR 

 Rel.dial Ungd.år Veil Reiser Till.løn SUM 

DRIFT 175  120 100  395 

PERSONAL     50 50 

 

 

KIRKELIG ADMINISTRASJON 

 

Besparelsen på kirkelig administrasjon var 470t pr 30.9, og som pr 31.oktober utgjør 440t eller 2,6 %. 
Besparelsen på lønnssiden skyldes vesentlig vakanser i vår personalavdeling første halvår.   

 

KIRKELIG ADMINISTRASJON PR 31.10.2016 
Hele 1000 kr BUD REGN AVVIK KORR JUSTERT Sml 30.9 

Personal 10 756 10 499 257   257 263 

Drift 6 631 6 390 241 -60 181 208 

Før innt 17 387 16 889 498 -60 438 471 

Inntekter -390 -394 4   4 2 

SUM 16 997 16 495 502 -60 442 473 

     2,6 % 3,6 % 

       

DØVEPROSTIET 



 

For døveprostiet kan vi fremlegge regnskapet pr 30.11. Døveprostiet har inntil nå hatt stor 
besparelse, mest som følge av vakanse i stillinger.   

DØVEKIRKEN TOTALT PR PR 30.11.2016 inkl trosopplæring 
Hele 1000 kr BUD REGN AVVIK Note Sml 30.9  

Personal 11 986 10 834 1 152  767  

Drift 2 544 3 392 -848  -299  

Før innt 14 530 14 226 304   468  

Inntekter -325 -79 -246  -187  

SUM 14 205 14 147 58 0,4 % 281  

 

Pr 30.9 utgjorde besparelsen 280t eller 2,4%. Besparelsen er nå redusert til 58t.  

Driftsutgiftene viser stor økning og har isolert nå en overskridelse på 848t ( pr 31.8 300t)  eller 33% ( 
pr 31.8 14%), mest pga kontogruppe 71 reiser.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 31.oktober til etterretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Magnar Helgheim BDRSF - 112, BDRSF - 123 
 

16/3226 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

099/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Budsjett  år 2017 Oslo bispedømme 

      

Saksopplysninger: 
 

Oppsummering: 

 

Usikkerheten om hva endelig kirkebevilgning vil bli for 2017 har gjort det krevende å utarbeide 
neste års budsjett. Etter langvarige forhandlinger ble regjeringen og Venstre/ KrF endelig enige om 
en budsjettavtale lørdag 3.12. I denne avtalen inngår en ekstrabevilgning til kirken på NOK 60 m. 
For Oslo bispedømme betyr budsjettavtalen en bevilgningsøkning på ca NOK 7 mill i forhold til 
statsbudsjettet som ble fremlagt i oktober. Vi antar at dette vil resultere i en bevilgning på nivå 
NOK 142,5m for Oslo bispedømme.  

 

I dette saksfremlegg orienterer administrasjonen om budsjettstatus og et foreløpig budsjett som er 
utarbeidet på et tidspunkt da endelig bevilgning ikke er kjent. Dette budsjettet har betegnelsen 
versjon 0,3 og har en totalkost på NOK 146.6m. 

 

Det følger av dette at foreliggende budsjett fremlegges til orientering og at administrasjonen fram 
til 19.12 vil arbeide med å tilpasse budsjettet til forventet bevilgning. Vårt nedjusteringsbehov er i 
størrelse NOK 4,1 mill.  

 

 

1 - STATSBUDSJETT 2017 

I statsbudsjett 2017 fremlagt i oktober utgjorde tildelingen til Den norske kirke NOK 1.913.042; kfr 
rammetilskudd  post 70 kap 340 Dnk. I tillegg ble det foreslått NOK 100m i egenkapital som 
engangstilskudd – kirken hadde bedt om NOK 1 mlrd.  Bevilgningen ble av kirken vurdert som 



utfordrende og at dette nivået i realiteten innebar et stort kutt i forhold til 2016-nivået.   

 Vi vil jobbe hardt for å sikre en trygg omstillingsprosess for de 1600 

 som nå er ansatt i staten, og vi vil også gjøre vårt beste for å ha en så  

 effektiv organisasjon som mulig. Men dette er en prosess som krever 

 en omstilling vi per i dag ikke har fått midler til å gjennomføre.   

 KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM, VÅRT LAND 7.10.16 

 

2 - KIRKEØKONOMI NASJONALT 

Inntekts- og kostnadsstrukturen for Den norske kirke vises i tabellen under – denne er basert på 
budsjettreglementet for Dnk og statsbudsjettet pr oktober. Tilskudd til trosopplæring, diakoni m.v 
representerer NOK 444m, felleskostnader og pensjon m.v til det nye rettssubjektet utgjør NOK 284m.  

Når man har trukket fra disse kostnadene samt gruppene 2 og 3 finner vi beløpet som er igjen til 
fordeling til Kirkerådet/Bispemøtet/bispedømmerådene ( gruppe 1A). Beløpet er beregnet til NOK 
1,17 mlrd.  

Inntektsstruktur Dnk basert på statsbudsjett 2017 

 BEVILGN EMB.M SUM FRA 
OVF 

INNTEKT 

Statsbudsjett 1 913 
042 

-5 000 1 908 
042 

40 
800 

1 948 
842 

 

Inntektssiden består av bevilgning fra Kulturdepartementet med tillegg for tilskudd fra OVF. NOK 5 m 
er trukket ut fra rammen for å holde tilbake lønn til embetsmenn som har reservert seg mot å skifte 
arbeidsgiver fra staten til Dnk.  

Kostnadsstruktur Dnk basert på statsbudsjett 2017 

  3 2 1C 1B 1A 1A 

okt.16 Ovf Andre Økum.org Rettssubj Tilskudd KR/BM BDR 

1 948 842 -15 
500 

-23 
515 

-10 000 -284 590 -444 
300 

-83 
321 

-1 087 616 

Gruppe 1B er trosopplæring, diakoni og undervisning.  

Gruppe 1C er felleskostnader til Dnk, eks IKT, revisjon m.v 

Gruppe 3 omfatter bl.a Døvekirkene, IKO, Ressursenteret , Samisk bibeloversettelse 

 

Spenningen i høst har vært om kirken ville oppnå en tilleggsbevilgning. For kirken har det vært viktig 
å unngå en kraftig nedbemanning og i tillegg har man betraktet årets kirkebudsjett som særlig viktig 
fordi det antas å utgjøre «en mal» for videre støtte fremover. Kirkerådet har fremholdt overfor 
politikerne at det var nødvendig med NOK 76m ekstra til drift samt NOK 300m mer i egenkapital.   

 Ledelsen i Dnk har de siste ukene ropt varsko. Den ønsker seg 76 mill 
ekstra 

 i statsbudsjettet til driftsbudsjettet. Dersom ikke driftsbudsjettet styrkes, 

 kan opptil 60 prestestillinger forsvinne. VÅRT LAND 28.11.16   



 

3 - OSLO BISPEDØMME  - ØKONOMISK RAMME 

Usikkerheten i forhold til kirkebevilgningen har gjort det krevende å budsjettere for 2017. Signalene 
fra Kirkerådet har vært at Oslo bispedømme måtte forvente et bevilgningsnivå på NOK 134-135m 
hvis det ikke kom ekstramidler gjennom en budsjettavtale.  Konsekvensen av forhandlingene har for 
Oslo bispedømme således vært et spørsmål om vi har NOK 134 m til disposisjon - eller om  vi har NOK 
143 m – eller et sted mellom disse to størrelsene. For et budsjett hvor opp mot 90% av midlene er 
bundet til lønnskostnader betyr dette at 10-13 årsverk har vært «i spill».  

Til sammenligning mottok Oslo bispedømme i 2016 nto bevilgning NOK 140,5m (endelig pr febr 16), 
og som ble oppjustert til NOK 142,8m pr okt 2016; kfr kompensasjon lønnsoppgjøret.    

I påvente av avklaring av bevilgningsstørrelse har vi valgt å utsette mye av budsjetteringsarbeidet  for 
å unngå unødvendig dobbeltarbeid. Foreliggende budsjett er sluttført på et tidspunkt 2.12 da det 
ikke var oppnådd enighet mellom samarbeidspartiene om statsbudsjettet. Vi har i budsjettarbeidet 
ikke lagt til grunn  statsbudsjettets oktobertall men har bygget inn «best case»-forventning for å ikke 
forskuttere mulig større nedbemanning.             

 EFFEKT FOR OBDR AV MULIGE TILLEGGSMIDLER 

 TILLEGG KR/BM BDR OBDR OPPR OBDR 

 hele 1000kr 7,1 %  12,3 %   

 76,0 5,4 70,6 8,7 134,0 142,7 

 60,0 4,3 55,7 6,9 134,0 140,9 

 30,0 2,1 27,9 3,4 134,0 137,4 

 

Oslo bispedømme mottar 12,3% av midlene under 1A BDR; kfr tabell kostnadsstruktur. Gitt 
ekstratildeling på NOK 76m ville dette økt OBDR-bevilgningen med 8,7 mill.  

Vi har lagt til grunn en teoretisk budsjettramme på NOK 144m og interne fordelingsnøkler lik de som 
ble brukt for 2016. Dette betyr en ramme på NOK 108,5m til presteskapet (75.4%) , NOK 19,9m til 
kirkelig administrasjon (13.9%) og NOK 15,5 m til døvekirken (10.8%).  

Med henvisning til budsjettavtalen på NOK 60m 3.12 vil Oslo bispedømmes tilskudd ventelig ligge i 
størrelse NOK 142,5 m. Endelig tildelingsbrev forventes ikke før på nyåret. Innen bispedømmerådets 
behandling 19.12.16 vil administrasjonen arbeide med: 

· Beregne/revidere interne fordelingsnøkler for 2017 
· Kontrollere hvilke kostnader som er flyttet til nasjonalt rettssubjekt 
· Tilpasse budsjettet til nivå ut fra budsjettavtalen 

 

4 - FORELØPIG SAMLET BUDSJETT OSLO BISPEDØMME  

Foreliggende budsjett utgjør samlet NOK 146,6 mill. For prestebudsjettet er bemanningen 
budsjettert ut fra stillingsrammen vedtatt 9.5.16 og som representerer en reduksjon på 3 årsverk i 



forhold til 2015.  Kirkelig administrasjon er budsjettert ut fra marginalt nedjustert bemanning.  

· prestebudsjett  NOK 110,3 mill basert på ny stillingsramme mai 2016 
· kirkelig admin NOK 20,5 mill, uendret bemanning  
· døvekirken NOK 15,8 mill 

 Foreløpig fordelt budsjett 2017 Oslo bispedømme 

 Hele 1000kr  PRESTER ADMIN DØVE SUM 

 Versjon 0,3 110 256 20 517 15 865 146 638 

 Teoretisk  108 576 19 944 15 552 144 072 

 Differanse  -1 680 -573 -313 -2 566 

 Forventet 
ramme 

   142 500 

 som fordeles 107 445 19 736 15 390  

 Kutt behov    -4 138 

 

Det følger av ovennevnte at vi har et nedjusteringsbehov i størrelse NOK 4,1 mill før kostnadene er i 
overenstemmelse med tildeling.  

5 - PRESTEBUDSJETT 

Prestebudsjettet er høyere enn for 2016, primært pga effekten av lønnsoppgjørene. Driftsutgiftene 
er redusert da en del kostnader er flyttet til Kirkerådet; dvs at de dekkes sentralt av det nye nasjonale 
rettssubjektet.   

PRESTEBUDSJETT 2017 MED FLERÅRIG OVERSIKT 

Oppr budsjett  Bud 2017 Rev 16 ÅR 2015 ÅR 2014 

LØNN inkl ref  88 252 83 925 77 143 75 154 

SENTR TILLEGG  4 078 4 184 4 426 2 948 

DRIFT  4 126 4 938 5 198 5 360 

ARB.G.AVG  13 019 12 423 11 536 11 047 

AVG AV BOLIG 1 781 981   

SUM   110 256 106 451 98 303 94 509 

 

Basert på antatt ny tildeling bør budsjettet nedjusteres til nivå NOK 107,4 m.  

Sentrale tillegg utgjør NOK 4 mill og omfatter tilleggslønn og beredskap samt andre tillegg slik som 
tabellen under viser.  

Sentrale tillegg budsjett 2017 - alle tall hele 1000kr 

Till/Ber Leir Fung Enkelt VtP Vikar Slutt 

2 673 265 250 343 172 150 225 

 

Det er budsjettert med bemanning 145,85 årsverk for 2017. Dette er i overenstemmelse med ny 
stillingsramme på 127 årsverk med tillegg for øvrige kategorier; kfr tabell under. Vi skal være 
oppmerksomme på at for budsjett 2016 ble det lagt inn besparelse utgjørende 0,5 årsverk pr prosti; 



kfr linje B. For 2017 er denne besparelsen erstattet med vedtatt stillingsramme som betyr at ØA er 
nedjustert med 2 årsverk og Søndre Aker prosti tilsvarende med 1 årsverk.  

ÅRSVERK Prosti Spesial Stift/sær Sum Merknader 

Bud 2017 130,8 11,60 3,45 145,85 Ny still.ramme 

Bud 2016 130,5 11,60 2,50 144,60 Besparelse 3,5 års 

 

Budsjetterte årsverk 2017 i prostiene 

  DOM VA SA NA ØA BÆR ASK 

A 20,80 23,70 21,50 13,50 19,00 21,50 10,80 
B 20,30 23,10 22,10 13,50 20,50 21,00 10,00 
C 20,80 23,70 22,50 13,50 21,00 21,50 10,50 

A = Budsjett 2017 og still.ramme / B= Revidert budsjett 2016 / C= Tidligere budsjett -16 

 

6 - KIRKELIG ADMINISTRASJON 

Foreliggende budsjett er på NOK 20,5 mill og økningen fra 2016 er vesentlig knyttet til 
personalkostnader.   

Gruppen hus omfatter leie til Statsbygg samt husrelaterte kostnader ( rengjøring, strøm/brensel m.v), 
og leien er oppjustert med 179t pga vekst i konsumprisindeksen.   

Drift er reelt på samme nivå som 2016, men fremkommer i oversikten med besparelse på 179t. Noe 
skyldes en teknisk omgruppering ved at noen kostnader (100t) nå klassifiseres som personal mens 
tidligere som drift. Videre inngår ikke lenger støtte til KULT 60t her. 

Helårseffekten av lønnsoppgjørene forklarer ca 850t av økningen under personal. Endringen fra netto 
til brutto lønn representerer en økning på 280t.  

KIRK ADMIN BUD  Bud 2017 Rev 2016 ÅR 2015 BUD 14 

PERSONAL  13 949 12 788 12 203 11 713 

INNTEKTER  -416 -398 -389 -368 

HUS  5 579 5 420 5 326 5 403 

DRIFT  1 405 1 594 1 463 1 346 

SUM BUDSJETT  20 517 19 404 18 603 18 094 
Teoretisk  19 944    

 

Budsjettforslaget er høyere enn den foreløpige teoretiske rammen og bør vurderes nærmere.  

Antatt ny tildeling indikerer at endelig budsjett bør ligge ned mot nivå NOK 19,7m. 

Bemanningen utgjør 20,1 årsverk. Dette er marginalt lavere enn for budsjett 2016 og skyldes 
vikarreduksjon inn mot regnskap og arkiv.  Kirkelig administrasjon er organisert i tre avdelinger og 
bemanningen er budsjettert slik: 

Årsverk budsjett  Kisa Pers Øk/adm Andre Sum 



Budsjett 2017   6,0 5,6 4,5 4,0 20,1 

Budsjett 2016  6,0 5,6 4,7 4,0 20,3 

 

7 - DØVEPROSTIET 

Døveprostiet har utarbeidet et samlet budsjett på NOK 15,9 m hvor personalutgifter er ca 650t 
høyere enn for 2016. Økningen reflekterer økte lønnskostnader og økte årsverk. Det er budsjettert 
med tilnærmet 16 årsverk i ordinær virksomhet og 6.5 årsverk for trosopplæringen.  

Døveprostiet  Ordinær Tros- Samlet budsjett 

År 2017  virks opplær 2017 bud 2016 

Personal  10 061 3 480 13 541 12 884 

Drift  1 461 1 123 2 584 2 775 

Inntekter  -60 -200 -260 -355 

Sum  11 462 4 403 15 865 15 304 
Teoretisk    15 552  

 

Budsjettforslaget har høyere bemanning enn forventet og vi tar kontakt med døveprostiet for å 
avklare dette nærmere.   

Antatt ny tildeling indikerer at et revidert budsjett må ned til størrelsesorden NOK 15,4 m. 

8 - KONKLUSJON 

Foreløpige budsjetter 2017 er utarbeidet på et tidspunkt da inntekter/bevilgning ikke fullt ut var 
kjent.   

Basert på budsjettforliket mellom samarbeidspartiene 3.12 kan vi nå anta at Oslo bispedømmes 
tildeling for 2017 vil ligge på nivå NOK 142,5m. Dette betyr at samlet budsjett må nedjusteres med ca 
NOK 4,1m. Hoveddelen av denne reduksjonen må tas via bemanning.  

Basert på fordelingsnøkler fra 2016 har foreliggende budsjetter følgende totaltall og 
nedjusteringsbehov: 

· Presteskapet           NOK 110,2m           antatt behov for reduksjon 2,8 mill 
· Kirk admin           NOK  20,5m           antatt behov for reduksjon 0,8 mill 
· Døveprostiet           NOK  15,9m          antatt behov for reduksjon 0,5 mill 

Innen bispedømmerådsmøtet 19.12 vil vi arbeide med å tilpasse budsjettet til antatt tildelingsnivå. Vi 
videre gjennomgå på nytt fordelingsnøklene som i 2016 var 75.4% (prester), 13.9% (administrasjon) 
og 10.8% (døve). 

 

 

 



 

Forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd tar til orientering foreliggende utkast til budsjett 2017 og ber om at 
administrasjonen fremlegger et nedjustert budsjett når endelig tildelingsbrev fra Kirkerådet 
foreligger.  
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Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Kirkens kommunikasjon i det offentlige rom 

 

Saksopplysninger: 

Oslo bispedømmeråd har i tråd med bispedømmets strategiplan for 2015-2018 punkt 3, 
«Folkekirken engasjerer seg i samfunnet» og underpunktet fra Kirkerådets strategiplan 
«Kirken er en relevant aktør i mediesamfunnet», ønsket å sette «Kirkens kommunikasjon i 
det offentlige rom» på dagsorden som et satsningsområde for bispedømmerådets arbeid 
gjennom bevisstgjøring og refleksjoner rundt tema.  

 

Kirkemøtet skal i 2017 behandle en sak om kirkens kommunikasjon og i kjølvannet av det 
som vedtas kan det være strategisk for Oslo bispedømmeråd å utarbeide en egen 
kommunikasjonsplattform for bispedømmet med mål og tiltak for kommunikasjonsarbeidet 
internt og eksternt.  
 

Målet for drøftingen er at bispedømmerådet utformer forslag til konkrete tiltak som 
administrasjonen i dialog med bispedømmerådets leder kan følge opp for i større grad å 
synliggjøre kirken på en strategisk måte i tiden som ligger foran. 

Aktuelle spørsmål 
Med bakgrunn i dette er det flere aktuelle spørsmål som kan være hensiktsmessig å drøfte: 

 Hvordan kan kirken i Oslo bispedømme være synligere i det offentlige rom?  

 

 Hvordan kan ytringer, aktiviteter og hendelser som synliggjøres i regi av bispedømmet 

kontinuerlig kobles til kirkens budskap om evangeliet? 

 

 Hvordan konkret iverksette en tydeligere ekstern synlighet som kirke? 

 

 Med tanke på biskopens mandat som talsperson for «bispedømmet som organisme» og 

bispedømmerådets leder som talsperson for «bispedømmet som organisasjon», i hvilke 

saker vil det eksempelvis være naturlig og nødvendig overlapping? Hvordan videreutvikle 

bevissthet rundt når/i hvilke saker bispedømmets talspersoner uttaler seg sammen eller 

hver for seg/evt. kun en talsperson?  

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2016/oktober/kr_45_16_kirkens_digitale_satsing_medlemskommunikasjon.pdf


 

 Kan det være en målsetning at én sak fra hvert bispedømmerådsmøte videreformidles 

som aktuell for lokal- eller riksmedia/det offentlige rom mtp. ekstern synlighet, der dette 

anses naturlig og interessant for kirkens medlemmer og Oslos befolkning? 

 

 I hvilke tradisjonelle og digitale kanaler er det særlig behov for at Oslo bispedømme er 

tilstede? På hvilke premisser? Hvordan utvikle ressurser til dette? 

 

 Skal Oslo bispedømme etablere en egen Facebook-side? Hvordan monitorere den i 

praksis? Hva skal være innholdsstrategi for en eventuell regional plattform på sosiale 

medier? 

 

 Hvordan påvirker kirkens skille fra staten 1.1.2017 og overgangen til Den norske kirkes 

eget rettssubjekt hvordan vi kommuniserer hva folkekirken står for og innebærer for 

medlemmer og andre i Asker, Bærum, Døvekirken og Oslo? 

 

 Hvordan knytte an reformasjonsmarkeringen til bispedømmets kommunikasjon utad i 

2017? 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonen bes følge opp innspillene fra bispedømmerådet og utarbeide forslag til 
kommunikasjonsplan for Oslo bispedømme med mål og tiltak for kommunikasjonsarbeidet internt og 
eksternt. 
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Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Kirke og kultur - presentasjon av Påske og pasjon 

 

Vedlegg: 

tekstheftet 7 – 7 fra 2015 

omfang ulike variabler, Påske og pasjon, 2011-2016 

redaksjonell omtale i Vårt Land 2016 

Saksopplysninger: 
 

Kirke og kultur 

Kunst- og kulturfeltet i det vi kan kalle «en kirkekontekst» er svært omfattende. Feltet 
omfatter alle kunstneriske uttrykk som musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, 
arkitektur, film og gudstjenesten. 

Den norske kirkes kulturmelding Kunsten å være kirke slår opp dette brede lerretet mens 
Plan for kirkemusikk går i dybden på kirkemusikken. Disse dokumentene peker på de store 
mulighetene for videre utvikling på feltet. 

Kirkemusikk – og kultur er ett av fire satsingsområder for Den norske kirke. I 2018 vil 
Kirkemøtet vie dette temaet betydelig oppmerksomhet. 

I denne orienteringen blir prosjektet Påske og pasjon nærmere presentert, men først en 
opplisting av noen eksempler fra feltet. Eksemplene reflekterer også de mange ulike 
aktørene som tar i bruk kirkene (i forbindelse med gudstjenester og som kulturarena): 

Kontinuerlig orgelkonserter og korkonserter i mange av bispedømmets 80 kirker, kontinuerlig deltakelse av korsangere i alle 
aldre og sjangere i menighetenes gudstjenester, gudstjenestereformen og ny liturgisk musikk har tatt nye musikalske 
sjangere i bruk, visuell kunst i kirkebygg (fast og temporær), Oslo internasjonale kirkemusikkfestival (herunder 
festivalhøymessene), Oslo Jazzfestival, dialogarbeid basert på bruk av estetiske uttrykksformer (KULT – Senter for kunst, 
kultur og kirke; Tehusene på Dansens hus, Lyden av det hellige), utvikling av ungdomskonseptet Majorstua + (musikerpool, 
visningssted for visuell kunst), urfremførelser av nye verk, kunstnerisk dimensjon i diakoniprosjekt knyttet til 
søppelarbeiderne i Kairo (norsk fiolinist), Tøyenkirken med nyskapende liturgisk og musikalsk praksis, Kulturkirken Jakob 
med nyskapende praksis innenfor alle kunstuttrykk samt gjennom Jakobsmessene som arrangeres på søndagskveldene, 
julekonserter, Oslo Orgelfestival (arrangeres for første gang i oktober 2017), solister i samspill med menighetenes kantorer 
(under gudstjenester), dans som liturgisk element i gudstjenesten (Sigmund Hegstad), Pilegrimsprosjektene for 6. klasse i 
Bærum og i Groruddalen med bruk av den muntlige fortellingen (Den kulturelle skolesekken), prestenes tekstarbeid i møte 
med forfattere, samarbeid med Den norske Musikkhøyskole, klassiske ensembler som benytter kirkene som arena og deltar 
i gudstjenester, trosopplæringskonseptet «Forestillinger om Nåde» (3 scenekunstproduksjoner utvikles i Oslo), orgelskole i 



trosopplæringen, rekrutteringen til «kontinuerlig basert kordrift» gjennom trosopplæringen, «historisk basert musikk» 
benytter kirkene som arena og deltar i gudstjenester, profilerte jazzmusikere deltar kontinuerlig i gudstjenestelig 
sammenheng (som Tord Gustavsen konseptet i Sagene kirke), ulike prosjekter knyttet til den nye salmeboken (Salmefoss i 
Uranienborg kirke og Salmemaraton i Holmlia kirke), Filmfestivalen BYflimmer i Oslo Domkirke, utforskning av de rike 
muligheter som ligger i kirkens liturgitradisjon «gjennom avantgarde-kunstneres undersøkende kunstpraksis», konseptuelt 
utforskende kunstpraksis i kirkerom i samarbeid med Høstutstillingen og Østlandsutstillingen, en mengde musikkaktører 
innenfor rytmisk basert musikk arrangerer konserter lokalt i kirkene, større bookingbyråer leier kirkene for konserter, 
visninger av kunstbasert film, foredrag om kunstuttrykk (relatert til en kirkekontekst), foredrag i møtepunktene mellom 
teologi og estetikk, kirkebyggene som kunstneriske uttrykk (eksempelvis Mortensrud kirke og Bøler kirke), Uranienborg 
Sinfonietta, Røa Musikkfestuker, internasjonalt samarbeid mellom Hamburg og Oslo Domkirke i anledning 
reformasjonsmarkeringen (produksjon av stedsspesifikk visuell kunst), samarbeid norske kunstnere og Zionskirche (samt 
Sjømannskirken) i Berlin knyttet til et Dietrich Bonhoeffer symposium, skuespillere leser bibeltekster i gudstjenesten 
(Nationaltheatrets Henrik Rafaelsen i Grønland kirke langfredag er et av mange eksempler), lokalkirken som kulturhus 
(Holmlia kirke), åpne kirker hvor arkitekturen og den visuelle kunsten er vesentlige komponenter (eksempelvis Oslo 
Domkirke, Sagene kirke og Mortensrud kirke), orgelelever, Plan for kirkemusikk i lokalmenighetene.  

Påske og pasjon 

Påske og pasjon er en kommunikasjons-og produksjonsplattform. Påske og pasjon vil, 
gjennom å engasjere kirken og kunst- og kulturaktører generelt, gjøre påskefeiringen mer 
synlig og tilgjengelig for befolkningen. For å få til denne synliggjøringen ble Påske og pasjon 
arrangert årlig i perioden 2011-2016. 

Det vil bli søkt om støtte – fra OVF midlene - for en tredje tre-års periode; 2017, 2018 og 
2019. 

Nettstedet www.paskeogpasjon.no viser bredden i programmet som ble tilbudt 
befolkningen i 2016 i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark (trykk 
dato/periode, deretter velger du en av de aktuelle månedene; mars/april/mai).  

Programmet for 2017 vil følge samme mal - og ventelig få samme omfang - som i 2016. 
Programmet vil bli offentliggjort medio mars 2017. 

Produksjoner i regi av Påske og pasjon 

Påske og pasjon har to litterære konsepter som i 2017 vil gjennomføres for henholdsvis 6. (7 
forfattere - 7 tekster; se vedlegg 1) og 4. gang (12-12 Gamle Aker). Disse konseptene 
illustrerer på en god måte en hovedmotivasjon bak Påske og pasjon: Ønsket om å løfte frem 
de 7 kunstuttrykkene i deres møter med de bibelske fortellingene. Denne motivasjonen er 
inspirert av Den norske kirkes kulturmelding Kunsten å være kirke. 

12-12 Gamle Aker utforsker de kunstneriske mulighetene som ligger i møtet med stedet 
Gamle Aker kirkegård/kirke og situasjonen natt til langfredag. Her kan du oppleve 
urfremføringene på film: https://vimeo.com/album/3873049  

Arrangører er KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo Bispedømmeråd, Kirkelig 
Fellesråd i Oslo og Domkirkeakademiet. I samarbeid med bispedømmene Borg, Tunsberg og 
Agder & Telemark. KULT er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring. 

Påske og pasjonsprosjektets ramme 

64 Opplevelsesdager. Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og 
lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. 

http://www.paskeogpasjon.no/
https://vimeo.com/album/3873049


Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet. 

Hvorfor Påske og pasjon? 

Det eneste målet vi har er at påskefortellingen ikke skal bli borte. Dramaet knyttet til 
påskefortellingene er viktig i mye av verdenslitteraturen. Det er ikke nødvendigvis slik at 
kirken kommer nærmest grunnstrengene i fortellingene. Noen ganger er teateret eller den 
visuelle kunsten nærmere. Vårt ønske er at påskens innhold ikke skal forvitre verken ut av 
språket eller bevisstheten i kunst- og kulturfeltet. Det tror vi Påske og pasjon kan bidra til. 
(Vårt Land 2.4.2011). 

Påske og pasjon har også som ambisjon å være en frihetsdriver i samtiden. Plattformen – 
som omfatter produksjoner fra avantgarde til tradisjon – er et unikt møtested mellom 
kunsten og «det religiøse rommet». Et slikt møte – uten noen former for sikkerhetsnett eller 
reservasjon – er trolig enestående både i en norsk, nordisk og europeisk kontekst. 

Deltakere og metodikk 

Metodikken er basert på at prosjektleder (kulturrådgiver Knut Erik Tveit) tar kontakt/blir 
kontaktet på «1 til 1 basis» med de aktørene som ender opp med å bli representert i Påske 
og pasjon. Her en oversikt over de 60 kirkene og kunstinstitusjonene som deltok med til 
sammen 110 produksjoner i 2016 (flere av produksjonene med et betydelig antall visninger). 

Akershus slottskirke, Ål kyrkje, Arena Moss, Arendal Trefoldighetskirke, Asker kirke, Astrup Fearnley Museet, Bekkelaget 
kirke, Bragernes kirke, Bærum kulturhus, Cinemateket, Dansens hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, 
Drøbak kirke, Fagerborg kirke, Fredrikstad Domkirke, Frogner kirke, Galleri Arctandria, Gamle Aker kirke, Gamle Aker 
kirkegård, Gamle Logen, Grorud kirke, Grønland kirke, Hallvardskatedralen, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Haugerud kirke, 
Historisosiale mediersk museum (Universitetet i Oslo), Holmlia kirke, Jeløy kirke, Kampen kirke, Kirkeruiner i 
middelalderparken i Gamle Oslo, Kristiansand domkirke, Kulturkirken Jakob, KulturYkirken (Holmestrand), Litteraturhuset 
(Oslo), Majorstuen kirke, Mortensrud kirke, Moss kirke, Munchmuseet, Nationaltheatret, Nøtterøy kirke, Oslo domkirke, 
Oslo konserthus (Oslo-Filharmonien), Pilegrimsvandring i Oslo sentrum, Røa kirke, Sagene kirke, Såner kirke, Skien kirke, 
Sofienberg kirke, Son kulturkirke, St. Hallvard kirke, Telemark kunstsenter, Torød kirke, Trefoldighetskirken, Tønsberg 
domkirke, Uranienborg kirke, Vestfossen kirke, Voksen kirke, Østre Aker kirke og Østre Fredrikstad kirke.   

Gjennom kommunikasjonen med de mange aktørene som har deltatt i perioden 2011-2016 
er det en tydelig begeistring å spore for konseptet Påske og pasjon. Den viktigste indikatoren 
på det er at nær sagt alle de forespurte kunstinstitusjoner ønsker å delta år etter år. 

Finansiering  

Kirkelige aktører har i perioden 2011-2016 samlet gått inn med kr 1.629.000 mens private 
stiftelser og Norsk Kulturråd samlet har gått inn med kr 1.240.000: 

Samlet oversikt intern og ekstern støtte Påske og pasjon 2011-2016    
Finansiering brudt ned på kirkelige aktører, private stiftelser og offentlige eksterne:  
Kirkelige aktører; 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

OBDR (OVF-midlene) 100000 100000 100000 125000 125000 125000  
Kirkefagavd Obdr 100000       
Kulturrådgiverbudsjettet 25000 25000 28000 12000  48000  
Kirkelig Fellesråd Oslo  125000 125000 125000 125000 75000  
Kirkelig Fellesråd Bærum  30000  15000    
Kirkelig Fellesråd Asker  10000 10000     



Det norske Bibelselskap  15000 30000     
KULT       25000  
Gamle Aker menighet     3000   
Tunsberg bispedømme      3000  
Sum 225000 305000 293000 277000 253000 276000 1629000 

        
Private stiftelser;        
Norsk Kulturråd    50000 75000 40000 130000  
Fritt Ord   100000 75000 50000   
Eckbos Legat  225000 225000  50000   
Bergesenstiftelsen   150000  70000   
Sum  225000 525000 150000 210000 130000 1240000 

Totalfinansiering        2869000 

Alle årene er Påske og pasjon gjennomført etter budsjett (les: resultat kr 0,-)   

 

Omfang ulike variabler 

Vedlegget 2 viser en detaljert oversikt over deltakelse, antall litterære tekster, redaksjonell 
omtale, tekstbaserte annonser, profilering på Face, informasjonsmateriell, nettplattformens 
2 faser, samt samarbeidspartnere i egenproduksjonene.   

Det seneste eksempelet på den brede redaksjonelle omtalen som er blitt Påske og pasjon til 
del er Vårt Lands 4 – siders reportasje fra i år (vedlegg 3). 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen om kirke og kultur – Presentasjon av Påske og pasjon tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Voll Christiansen BDRSF - 011.2 
 

16/4564 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

102/16 
 

Oslo bispedømmeråd BS 19.12.2016 

 

Eventuelt 

 

Saksopplysninger: 
 
 

 

Forslag til vedtak: 
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