
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

Møteprotokoll 
for 

Oslo bispedømmeråd 
 
Møtedato: 11.-12.03.2016 
Møtested: Leangkollen hotell i Asker 
Møtetid: 11.mars kl.14:00 - 16:00 og 12.mars kl.11.00 – 11.30 
 
 
Møtedeltakere Råd 
Anne Berit Evang OSL 
Aud Kvalbein OSL 
Gard Realf Sandaker-Nielsen OSL 
Harald Hegstad OSL 
Jørgen Foss OSL 
Katja Eidesen OSL 
Kristin Skjøtskift OSL 
Odd Einar Dørum OSL 
Ole Christian Kvarme OSL 
Tone Louise Stranden OSL 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Kristin Gunleiksrud Raaum OSL 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Knut Lundby OSL 

 
Følgende varamedlemmer møtte uten stemmerett 
Jofrid Brennsæter  
Trygve Rø  
Eleanor Brenna 

 
Andre deltakere 
Elise Sandnes 
 

 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
028/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

029/16 Godkjenning av møtebok  

030/16 Arbeid mot diskriminering av LHBT  

031/16 Eventuelt 11.03.2016  

 
 
  



028/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
 

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
Kriterier utlysning mindreforbruksmidler trosopplæring behandles under sak 31/16 Eventuelt. 

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

029/16: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Protokoll fra møtet 22.02.2016 godkjennes uten merknader 

 

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

030/16: Arbeid mot diskriminering av LHBT 

 
Behandling: 
Kristin Skjøtskift hadde i forkant av møtet sendt bispedømmerådets medlemmer følgende forslag til 
vedtak:Oslo bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal bli 
anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, både i kirken og i samfunnet 
forøvrig. Oslo bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på linje 
med andre søkere ved ansettelser. 
Alle som ønsker å arbeide i bispedømmet, oppfordres til å søke ledige stillinger.Oslo bispedømmeråd 
oppfordrer menigheter i bispedømmet til å engasjere seg og synliggjøre Den norske kirkes 
tilstedeværelse under årets Oslo Pride. 

Forslaget i sin helhet ble satt under avstemming. Forslaget fikk 8 stemmer. 

Oslo biskop opprettholdt stiftsdirektørens forslag til vedtak:Oslo bispedømmeråd har drøftet 
hvordan rådet kan støtte arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) skal bli 
anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen. Oslo bispedømmeråd vil langsiktig 
arbeide videre langs de linjer som fremkom i samtalen. 

Forslaget fikk 2 stemmer. 

Aud Kvalbein fremmet følgende forslag til vedtak: 



I denne saken er det viktig å skille mellom anerkjennelse av oss som mennesker og frihet til å ha ulike 
meninger. Alle mennesker uansett kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, hvem de er, hva 
de har utført osv. har samme menneskeverd fordi de er mennesker skapt i Guds bilde og skal 
respekteres og anerkjennes ut fra det. I et demokratisk samfunn må det være tros- og meningsfrihet, 
slik at ingen tvinges til meninger, holdninger eller trosstandpunkt mot sin samvittighet og 
overbevisning. 

Forslaget fikk 2 stemmer.  

 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal bli 
anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, både i kirken og i samfunnet forøvrig.  
Oslo bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på linje med andre 
søkere ved ansettelser.Alle som ønsker å arbeide i bispedømmet, oppfordres til å søke ledige 
stillinger. 
Oslo bispedømmeråd oppfordrer menigheter i bispedømmet til å engasjere seg og synliggjøre Den 
norske kirkes tilstedeværelse under årets Oslo Pride. 

Vedtatt med 8 stemmer. 

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

031/16: Eventuelt 11.03.2016 

 
Behandling: 
Kriterier for tildeling av mindreforbruk trosopplæring 2015 ble behandlet under sak 31/16 Eventuelt. 

Saken ble behandlet med bakgrunn i forslag fra rådgiverne for trosopplæring. Forslaget var sendt 
bispedømmerådets medlemmer på epost i forkant av møtet.  

 

Vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vedtar følgende kriterier for tildeling av mindreforbruk trosopplæring: 

1. Tiltak som stimulerer eller videreutvikler kirkens ungdomsarbeid 

2. Tiltak som stimulerer til økt dåpsoppslutning 

3. Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på diakoni, misjon og dialog i den lokale 
trosopplæringen. 
 

Enstemmig vedtatt. 

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


