
  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Oslo bispedømmeråd 

 

 

Møteprotokoll 

for 

Oslo bispedømmeråd 
 

Møtedato: 19.12.2016 

Møtested: Bispegården 

Møtetid: 16:00 - 21:00 

 

 
Møtedeltakere  Råd 
Aud Kvalbein OSL 
Gard Realf Sandaker-Nielsen - leder OSL 
Harald Hegstad OSL 
Jørgen Foss OSL 
Katja Eidesen OSL 
Kristin Gunleiksrud Raaum OSL 
Odd Einar Dørum OSL 
Ole Christian Kvarme OSL 
Tone Louise Stranden OSL 
 
Forfall meldt fra følgende medlemmer  Råd 
Anne Berit Evang OSL 
Kristin Skjøtskift OSL 
 
Følgende varamedlemmer  møtte  Råd 
Eleanor Brenna (uten stemmerett – sakene 93-97) OSL 
Knut Lundby OSL 
Trygve Rø OSL 
 
Andre deltakere 

Elise Sandnes - stiftsdirektør 

Heinke Foertsch – tillitsvalgt teoLOgene (sakene 93-97) 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde - kirkefagsjef 

Magnar Helgheim – økonomi- og administrasjonssjef (sakene 93-100) 

Miriam Stålsett Follesø - kommunikasjonsrådgiver (sakene 97-100) 

Knut Erik Tveit – kulturrådgiver (sakene 100-101) 

 

 
 

 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 

093/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

094/16 Godkjenning av møtebok  

095/16 Referat- og orienteringssaker  

096/16 Østre Aker prosti - orientering ved prosten  

097/16 Strategiske satsinger Østre Aker prosti  



098/16 Økonomistatus pr oktober 2016  

099/16 Budsjett  år 2017 Oslo bispedømme  

100/16 Kirkens kommunikasjon i det offentlige rom  

101/16 Kirke og kultur - presentasjon av Påske og pasjon  

102/16 Eventuelt  

 

 

  



093/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Behandling: 

Odd Einar Dørum meldte til sak 102/16 Eventuelt: Opprop vedrørende den diakonale kirke 

Stiftsdirektør meldte til sak 102/16 Eventuelt: Dato for møte mellom bispedømmerådet og 

representanter for menighetsrådene. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes med tilføyelse av to saker til behandling under sak 102/16 

Eventuelt 

 

 

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

094/16: Godkjenning av møtebok 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet 14.11.2016 godkjennes uten merknader 

 

 

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

095/16: Referat- og orienteringssaker 

 

Behandling: 

OBDR-møte 19.12.2016 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene: 

Stiftsdirektør og leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum hadde muntlige orienteringer i møtet. 

Knut Lundby orienterte om markering 1.søndag i advent av navneskifte til Fornebulandet sokn. 

Referat fra prostemøte 15.09.2016 

Referat fra kontaktmøte 01.11.2016 

Referat fra forenklet kontaktmøte etter forberedende møte om lokale lønnsforhandlinger 13.09.2016 

 

 

Vedtak: 

De fremlagte sakene blir tatt til orientering 

 

 

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

096/16: Østre Aker prosti – orientering ved prosten 

 

Behandling: 



 

 

Vedtak: 

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

Enstemmig vedtatt 

 

 

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

097/16: Strategiske satsinger Østre Aker prosti 
 

Behandling: 

Bispedømmerådet roste arbeidet som er gjort med strategiske satsinger i Østre Aker prosti. 

 

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.  

Bispedømmerådet ber samtidig om at erfaringene fra prosjektene videreføres som del av det 

ordinære arbeidet i prostiet ved at menighetsprestene tillegges bestemte strategiske 

ansvarsområder.  

Bispedømmerådet vil ta med erfaringene fra Østre Aker prosti i videre utvikling av bispedømmets  

strategiarbeid. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

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

098/16: Økonomistatus pr oktober 2016 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

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

Enstemmig vedtatt 

 

 

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

099/16: Budsjett  år 2017 Oslo bispedømme 

 



Behandling: 

Et oppdatert saksdokument ble fremlagt og presentert i møtet.  

 

Vedtak: 

Oslo bispedømmeråd tar til orientering budsjettstatus 2017 og ber om at administrasjonen 

fremlegger endelig budsjett 2017 når tildelingsbrevet fra Kirkerådet foreligger og at budsjettet er 

tilpasset bevilgningen.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

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

100/16: Kirkens kommunikasjon i det offentlige rom 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Administrasjonen bes følge opp innspillene fra bispedømmerådets samtale og utarbeide forslag til 

kommunikasjonsplan for Oslo bispedømme med mål og tiltak for kommunikasjonsarbeidet internt og 

eksternt. Bispedømmerådet ber om at saken kommer opp til ny behandling i juni-møtet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

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

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

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

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

 

 

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

102/16: Eventuelt 

 

Behandling: 

Odd Einar Dørum orienterte om opprop vedrørende den diakonale kirke. 

Stiftsdirektør presenterte alternative datoer for et møte mellom Oslo bispedømmeråd og 

representanter for menighetsrådene. 



 

Vedtak: 

Saken om opprop vedrørende den diakonale kirke tas til orientering. 

Oslo bispedømmeråd inviterer representanter fra menighetsrådene til møte i Oslo bispegård 

15.mars. 

 

 

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

 


