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Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
  
 
         

Saksorientering 
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. Sak 66/17 Biskop i Oslo – prioritering av kandidater 
behandles for lukkede dører.  
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Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01430-38    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra Obdr 15.06.2017 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 15.06.2017 
 

 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Obdr 15.06.2017 godkjennes uten merknader. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01798-9    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra prostemøte 30.03.2017 
OBDR-møte 05.09.2017 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
Referat felles kontaktmøte 16.05.2017.pdf 
 
 
 

Saksorientering 
 

64/17.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 

64/17.2   Referat fra prostemøte 30.03.2017 

64/17.3            Referat fra kontaktmøte 16.05.2017 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
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Økonomistatus pr juni 2017 
OBDRjunidet.pdf 
KR innspill 2019.docx 
 

Saksorientering 
 
Til bispedømmerådsmøtet i juni rapporterte vi økonomistatus pr 30.april. På dette 
tidspunktet hadde presteskapet et merforbruk, døveprostiet besparelse og kirkelig admin var 
i balanse. I det følgende vil vi informere om status pr første halvår.  
 
0 – OPPSUMMERING 
 
Regnskapsutviklingen viser en god bedring i forhold til situasjonen pr 30.4. 
 

- Besparelse 1,4% for presteskapet; kfr 1.3 
- Kirkelig admin i balanse; kfr 1.2 
- Stort mindreforbruk 12,5% for døveprostiet, kfr 1.4 

 
I sum er vi komfortable med regnskapsutviklingen etter 6 måneder men vi vil følge 
opp mindreforbruket innen døveprostiet.  
 
Vi registrerer en del aktiviteter som vil gi økende budsjettpress på regnskapet for 
kirkelig adminstrasjon.  
 
Vi er av Kirkerådet bedt om budsjettinnspill for 2019.  
 
 
1 - RESULTAT PR JUNI 
 
1.1 Innledning 
 
 
Bevilgningen til Oslo bispedømme utgjør for 2017 NOK 204,8mill; kfr oversikt til OBDR pr 
april. Pr juni viser samlet regnskap et forbruk i størrelse NOK 93m. Vi fremlegger ikke 
regnskap for tilskudd men denne posten omfatter trosopplæring, diakoni m.v og 
kirkemusikalsk tilskudd til Oslo domkirke.   
 

pr juni Prester Kirk ad Døve Sykehjem Tilskudd Sum 

Helårsbud 122 474 22 050 17 070 580 42 593 204 767 

Forbrukt 55 040 10 982 6 508  20 378 92 908 
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Vi minner om at helårsbudsjett 2017 innbefatter uspesifiserte sparetiltak på 974t hvorav 604t 
for presteskapet og 370t for kirkelig administrasjon. Dette ble gjort for å bringe budsjettene i 
balanse.  
 
Vi har underveis registrert en del aktiviteter som etter hvert vil gi budsjettmessige 
overskridelser, særlig inn mot kirkelig administrasjon. Dette gjelder mest kostnader knyttet til 
bispeskiftet. Også husleie/strøm og honorarer obdr bidrar til å svekke resultatet for kirkelig 
admin.      
 
NAV-refusjoner 
 
Det vil være kjent at kontantprinsippet ble forlatt pr 1.1.17 og i prinsippet er det således 
opptjente NAV-refusjoner (fremførte krav) som skal inntektsføres fremfor innbetalte. Våre 
regnskapsrapporter pr 30.3 og 30.4 omfattet ikke NAV-refusjoner da det har vært knyttet  
stor usikkerhet til beløpene, men vi informerte om innbetalte beløp.  
 
Det er gjort et stort arbeid for å få kontroll på refusjonsinntektene. I vårt halvårsregnskap har 
vi nå lagt inn innbetalte refusjoner; kfr linje 58, og av forsiktighetshensyn valgt å anvende 
kontantprinsippet for denne posten inntil vi har sikre tall.    
 
1.2 Kirkelig administrasjon 
 
Etter 6 måneder er utgiftene på nivå med budsjett; kfr sum utgifter har overskridelse 0,4% 
eller -41t. Budsjettet omfatter 20,1 årsverk foruten driftskostnader.  
 
Hva angår inntektene er disse budsjettert med 683t og gjelder mye eksterne midler særlig 
knyttet til påske&pasjon. Disse inntektene er foreløpig ikke kommet til innbetaling, og følgelig 
oppstår midlertidig avvik for inntekter.   
 
 

 KIRKELIG ADMIN PR 30.JUNI 2017 

 Alle tall 1000 kr BUDSJETT REGNSKAP AVVIK NOTE 

5 Lønn 6 100 6 262 -162 uten NAV 

 NAV ref  -122 122 K-27 innt 

 Personal 6 100 6 140 -40  
59 Andre pers 800 823 -23 Pensjon m.v 

67 Drift 3 811 4 044 -233 -6 % 

46 Tilskudd  26 -26  

 Justering 281  281 Konvertering 

 Utgifter 10 992 11 033 -41 -0,4 % 

3 Inntekter -683 -51 -632  

 Resultat 10 309 10 982 -673 -6,53 % 

 Inkl p&p  383 383 OBS! 

 
Driftsutgiftene fremkommer med en overskridelse på 233t eller 6%. Regnskapet er imidlertid 
belastet med kostnader på 383t til påske&pasjon hvor de tilhørende inntektene ikke er 
kommet til regnskap. Reelt har drift en besparelse og tilsvarende gjelder for sum utgifter.   
 
Honorarer til OBDR er bokført/utbetalt i juli og halvårsregnskapet mangler således en 
belastning i størrelse 150t.  
 
1.3 Presteskapet 
 
Resultatet for presteskapet har bedret seg i forhold til resultatet pr april. Pr 30.6 har 
regnskapet en budsjettbesparelse på 1,4% eller 793t. Resultatet oppstår både gjennom 
besparelser på personalkostnader 1% og innen driftsutgifter.  Sammenlignet med fjorårets 
halvårsresultat på -0,8mill er situasjonen for 2017 vesentlig bedret.  
 



  
 
 

 PRESTESKAP PR 30. JUNI 2017 

 Alle tall 1000 kr BUDSJETT REGNSKAP AVVIK NOTE 

5 Lønn 48 220 49 322 -1 102 uten NAV 

58 NAV  -1 587 1 587 K-27 kont 

 Personal  48 220 47 735 485 1,01 % 

59 Andre pers 6 134 6 105 29 Pensjon m.v 

67 Drift 1 569 1 067 502 32 % 

46 Tilskudd 290 365 -75  

 Justering -120  -120 Konvertering 

 Utgifter 56 093 55 272 821 1,464 % 

3 Inntekter -259 -231 -28  

 Resultat 55 834 55 041 793 1,42 % 

 
 
Driftskostnadene har foreløpig en budsjettbesparelse på 0,5mill som er noe lavere enn pr 
30.4 og pr 30.5. Det vil fremgå fra prosjektoversikten under at denne besparelsen oppstår 
mest fra prostemidler, ungdomsåret, REU og ABV. Disse aktivitetene har hittil lavt forbruk 
målt mot årsbudsjettet og vi antar at disse besparelsene er midlertidige.  
 

Alle tall Relig Ungdoms Stifts- Reform Proste REU ABV 

hele 1000 kr dialog året dager jubileet Midler   

Årsbud 375 175 199 40 232 300 215 

Påløpt 300 26 147 63 42 11 38 
 
Budsjettet omfatter 145,3 årsverk. Personalkostnadene har pr 30.3 og 30.4 vist 
budsjettoverskridelse. Dette er nå snudd pr 30.6 til en besparelse på 1% eller 485t. Sett på 
bakgrunn av at prestebudsjettet inkluderer uspesifiserte sparetiltak på personalsiden på 604t 
(helår) er det gledelig at man har overholdt budsjett pr 30.6 og attpåtil oppnådd besparelse.  
 
Ihht vårt regnskap utgjør NAV-refusjoner NOK 1,6m og er basert på kontantprinsippet. 
Tilsvarende tall foregående år pr 30.6 utgjorde NOK 2,4m Opptjente refusjoner pr 30.6.17 er 
noe høyere og differansen kan sees på som en positiv reserve.  
 
1.4 Døveprostiet 
 
Etter 6 måneder har døveprostiets utgifter en betydelig budsjettbesparelse som nå utgjør 
12,5% eller NOK 1mill.  
 
Regnskapsførte inntekter på 580t gjelder vesentlig ekstern finansiering av ungdoms-
utvekslingen: 475t. Det er foreløpig ikke påløpt kostnader tiI utvekslingen og i vår vurdering 
ser vi bort fra dette inntektsavviket.  
 
Sammenlignet med fjorårets halvårsresultat er årets mindreforbruk betydelig større.  
 
Besparelsen er noenlunde jevnt fordelt mellom personal/lønn og drift. Utgiftsarter som bidrar 
til besparelse er særlig reiser og til dels kurser/bespisning.   
  
 

 DØVEPROSTIET PR 30. JUNI2017 

 Alle tall 1000 kr BUDSJETT REGNSKAP AVVIK NOTE 

5 Lønn 5 791 5 449 342  

 NAV ref  -139 139 K-27 

 Personal 5 791 5 310 481  
59 Andre pers 788 686 102 Pensjon m.v 



  

67 Drift 1 562 1 193 369 24 % 

46 Tilskudd  -100 100  

 Justering -41  -41 Konvertering 

 Utgifter 8 100 7 089 1 011 12,5 % 

3 Inntekter -180 -580 400 Ungd.utveksl 

 Resultat 7 920 6 509 1 411 17,82 % 

 
 
Budsjettet omfatter 20 årsverk hvorav 14,5 innenfor ordinær virksomhet.  
 
Mindreforbruket synes å være noenlunde jevnt fordelt mellom tro og ordinær virksomhet. 
Innen trosopplæringen oppstår besparelsen primært innen driftsutgifter. Innen ordinær 
virksomhet oppstår besparelsen primært for personal/lønn. Dette er tilsvarende trend som 
for 2016.    
 
Mindreforbruket pr 30.6 vil bli fulgt opp med døveprostiet i møte.  
 
2 – ANNEN ØKONOMISK INFORMASJON 
 
Vi er av Kirkerådet bedt om å komme med budsjettinnspill til budsjett 2019, og med frist 
1.10.17. Kirkerådet skal behandle budsjettinnspillene i høst og oversende kirkens innspill til 
departementet i desember.  
 
Vi viser til administrasjonens forslag til prioritering (vedlegg).   
 
Våre prioriteringer tidligere år har handlet i særlig grad om behovet for flere prestestillinger.   
For 2016 gav OBDR følgende prioriteringsrekkefølge:1/ prestestillinger 2/ diakonistillinger 3/ 
Oslo domkirke 4/ IKT i kirken.  
 
For 2018 bad vi om at følgende områder ble prioritert: prestestillinger, midler til 
forsøksprosjekt samordnet ledelse, pris- og lønnskompensasjoner diakoni og trosopplæring, 
dåpssatsing og ungdomsår.   
 
Prioriteringer bør sees i lys av vedtatte strategiske satsinger. Vi minner om bispedømmets 
konkretiserte mål for perioden 2015-18: 1) Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i 
fellesskapet 2) Flere søker dåp og trosopplæring 3) folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
4) flere får lyst til å arbeide i kirken. 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr første halvår 2017 til etterretning. 
 
Oslo bispedømmeråd ber om følgende prioriteringer inn mot budsjett 2019: 
 
 



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Petter Rønneberg 422 17/02367-2    

 
 

 
 
 

Møte med ungdomsrådet i Oslo bispedømme  
 
 
 
  
 
         

Saksorientering 
Ungdomsrådet og bispedømmerådet skal etter planen møtes årlig, minst en gang, til 

gjensidig informasjonsutveksling og drøftinger av felles interesse. Forrige gang dette fant 

sted var i juni 2016, ved oppstarten av Ungdomsåret 2016/2017. Nytt ungdomsråd ble valgt 

på ungdomstinget i 2017 (UT17) og det kom fire nye inn, tre sitter over og en ble gjenvalgt. 

Det nye rådet har en bred alderssammensetning. To av medlemmene ble konfirmert i 2016, 

mens den eldste er 25 år. Det har blitt avholdt to møter siden UT17 i februar. Hovedfokuset 

har vært å bli kjent, samt jobbe med hva det vil si å sitte i URO og svare på høringen om 

utnevnelse av biskoper. 

URO vil løfte opp følgende i møtet med OBDR som har skjedd siden sist: 

 

 Ungdomstinget 2017 med fokus på sakene 

UT 4/17 – Sak 1 Refleksjonssak med utgangspunkt i Ungdomsårets logo 

UT 5/17 – Sak 2 Hvordan inkludere alle 

 UT 6/17 – Sak 3 Rekruttering for fremtiden 

 

 Ungdommens kirkemøte 2016 (UKM16) med kort oppsummering av sakene: 

UKM 04/16 Reformator i dag 

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det slik…» Om plan for kjønn og likestilling 
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UKM 06/16 Dialog og sosiale medier 

UKM 07/16 Rettferdiggjørelse og nåde i dag 

UKM 08/16 Hvem er så min neste? 

 Ungdommens kirkemøte 2017 

Sakene til UKM 2017 blir lagt frem i møtet og URO ber om innspill fra OBDR til en av 

dem. Sakene er ennå ikke kommet oss i hende, derfor står de ikke her.  

 

 Ungdomsåret – kort rapport så langt og planer for resten av 2017 

Ungdomsåret er godt i gang og URO har bestemt at vi forlenger dette ut kalenderåret 

2017. Ettersom dette året også prøver å sette fokus på rekruttering, vil dette gi en naturlig 

overgang til et eventuelt frivillighetens år i 2018. Nedenfor er en fremstilling av hva som 

er gjort så langt i Ungdomsåret, samt planer for høsten. Det som ikke er gjennomført 

ennå står i kursiv.  

Informasjon, promotering og produksjon 

 Utviklet Logo som biskopen i særdeleshet har benyttet gjennom hele året 

 Hettejakker/kort/buttons/roll-up 

 Facebook-side 

 Bispedømmets nettside 

 Youtubekanal i Majorstua+ 

 Promotert ting fra Påske&pasjon 

 Liturgihefte 

 Ildsjelpris 

Tiltak 

 Oppstartsamling Nordstrand kirke 8. juni 2016  

 Spekterfestivalen på Kalvøya 2016 – juni 2016 

 Nettverkssamling for ungdomsorganisasjonene – sept. 2016 

 UKM 2016 i Oslo – Oktober 2016 

 Ungdomstinget – februar 2017 

 Tilsynssamlinger med ungdomsfokus: Kantorer/kirkemusikersamlingen og 

undervisningsansatte (nov 2016/mars 2017) 

 Prostisamlinger med ansatte med tema ungdomsarbeid: Asker, Vestre Aker, Søndre 

Aker, Domprostiet 

 Konfirmanter Vestre Aker i domkirken – mars 2017 - Planlegges for hele 

bispedømmet i 2018 

 Lyst ut mindreforbruksmidler til ungdomstiltak – juni 2017 

 Spekterfestivalen 2017 

 Fagsamling 14.september: Ungdom og sosiale medier 

 Fagsamling 27.september: Ungdom og sorg 

 Fagsamling: Ungdom & porno – nov 2017 

 Oslo world music-festival – invitere ungdoms spesielt til en dag med besøk i ulike 

trossamfunn



 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker Ungdomsrådet for orienteringen om rådets arbeid og 
Ungdomstinget spesielt. 
Oslo bispedømmeråd gleder seg over tiltakene i Ungdomsåret og står sammen med 
Ungdomsrådet i det videre arbeidet med å sette fokus på ungdomsarbeid og rekruttering til 
frivillighet og kirkelig tjeneste. 
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Gry Friis Eriksen 001 17/02704-4    

 
 

 
 
 

Saksfremlegg til Oslo og Tunsberg bispedømmeråd vedrørende endring 
av kirkelig inndeling ved kommunesammenslåing Asker, Hurum og 
Røyken 
 
 
 
Vedlegg:  
Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling - myndighet til bispedømmer(1).pdf 
 
 

Saksorientering 
 
Stortingsvedtak: Kommunene Asker, Hurum og Røyken slås sammen til en kommune med 
virkning fra 1.1.2020. Fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud justeres slik at den nye 
kommunen blir en del av Akershus fylke (vedtak 816, inneværende stortingsperiode våren 
2017). 
 
Kommunesammenslåingen berører to bispedømmer, Tunsberg og Oslo bispedømmer, og to 
prostier: Lier prosti og Asker prosti.   
 
Røyken kommune består av Slemmestad og Nærsnes sokn, Røyken sokn og Åros sokn. 
Det er fire kirker i kommunen, samt tre kirkegårder/gravsteder. Hurum kommune består av 
Tofte og Filtvet sokn, Kongsdelene sokn og Hurum og Holmsbu sokn. Det er fire kirker i 
kommunen og fire gravsteder. Alle soknene tilhører Lier prosti.  
 
Asker kommune og Asker prosti har sammenfallende grenser og består av soknene Asker, 
Heggedal, Holmen, Østenstad og Vardåsen. Det er fem kirker i kommunen og to 
kirkegårder. 
 
Befolkningstall 1. kvartal 2017: 
   Røyken kommune:  21 994 
   Hurum kommune:     9 483  
   Asker kommune:       60 906 
 
Nye Asker kommune vil ha et befolkningstall på 92 383 (basert på befolkningstall 1. kvartal 
2017) 
 
Kirkemedlemmer (medlemmer + tilhørige, medlemsregisteret 30.5.2017): 
   Røyken kommune:  15 380 
   Hurum kommune:   6 945 

Asker kommune:  39 978 
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Nye Asker kommune/prosti vil ha 62 303 (67,4%) medlemmer/tilhørige, basert på tall fra 
medlemsregisteret 30.5.2017) 
 
Kirkemedlemmer og tilhørige:  
Tunsberg bispedømme 1.1.17: 372 586.  
Røyken og Hurum kommuner har 6 % (5,99) av medlemsmassen i Tunsberg bispedømme. 
 
Oslo bispedømme 1.1.17: 454 924   
Asker kommune har 8,78 % av medlemsmassen i Oslo bispedømme. 
 
Kirkelig fellesnemd: 
Det er opprettet en kirkelig fellesnemd som skal legge forholdene til rette for 
virksomhetsoverdragelsen når tre fellesråd blir til ett. Fellesnemda består av to personer fra 
hvert av de kirkelige fellesrådene (se forøvrig KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter sin veileder om sammenslåing av kommuner/ fellesråd). Fellesrådene har gitt 
nødvendige fullmakter til kirkelig fellesnemd for å forberede sammenslåingen. I følge KAs 
veileder (5.2.2.6 ledd) kan biskopen oppnevne geistlig representant (prost) til fellesnemda.  
I brev fra Oslo biskop av 19.04.17 «Oppnevning av geistlig representant i Asker kirkelige 
fellesnemd» er Oslo biskop og Tunsberg biskop enige om å oppnevne prost Berit Øksnes 
(prost i Asker) som geistlig representant i Asker kirkelige fellesnemd med prost Ellen Marta 
Blaasvær (prost i Lier) som vararepresentant. Blaasvær gis tale- og forslagsrett i nemnda. 
 
Ny kirkelig inndeling 
Kommunesammenslåingen vil endre kirkelig inndeling på fellesrådsplan, prostiplan og 
bispedømmeplan. Av brev fra Kulturdepartementet 27.7.17 til bispedømmene, framgår det at 
myndigheten til å gjøre endringer i den kirkelige inndelingen innenfor bispedømmet ligger til 
bispedømmerådet. Formelt vedtak om endringer i den kirkelige inndelingen som berører 
flere bispedømmer treffes av departementet, etter at saken er ferdig forberedt av Kirkerådet. 
Oslo bispedømmeråd og Tunsberg bispedømmeråd har samarbeidet i forberedelsen av 
denne saken. 
 
Kommune og prostisammenslåing, opprettelse av region Viken  
Den nye kommunen får navnet Asker. De sentrale organer vil ha sitt administrasjonssted i 
Asker (sentrum). Det er grunn til å tro at Røyken og Hurum lensmannskontor vil bli en del av 
Oslo politidistrikt etter kommunesammenslåingen, men her er det ikke truffet et endelig 
vedtak (juni 2017). (Kilde: Rådmann i Asker, Lars Bjerke) 
 
Opprettelsen av region Viken omfatter Akershus, Østfold og Buskerud. Nye Asker kommune 
vil høre inn under region Viken.  
Siden regionreformen omhandler sammenslåing av fylker, og fellesrådenes størrelse 
reguleres av kommunestrukturen, vil dette ikke berøre fellesrådene direkte. Kirkelig fellesråd 
er knyttet opp til kommunens ansvar i kirkeloven § 15, og regionreformen vil slik den 
framstår i dag, derfor ikke ha noen direkte konsekvenser for fellesrådene. (Kilde: KA/Randi 
Letlimoe) 
 
Det foreligger en signert intensjonsavtale mellom kommunene hvor det blant annet framgår 
at den nye kommunen vil ha tett samarbeid med kirken og andre trossamfunn.  
 
Dersom det legges vekt på nærhet mellom den politiske administrasjonen og den kirkelige 
administrasjonen i fellesrådet/prostiet, så kan det tilsi at soknene i Røyken, Hurum og Asker 
bør bli tilhørende Asker prosti. Opprettelse av region Viken vil ikke ha direkte konsekvenser 
for det nye fellesrådet. (Se over).  
 
Bispedømmetilknytning: 
I Intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene (9.1 a) står det at «det er viktig å 
sørge for at den nye kommunen og Bærum kommune tilhører samme region». Dette er det 
tatt hensyn til i Stortingets vedtak om justering av fylkesgrensene slik at nye Asker og 
Bærum kommuner inngår i Akershus fylke. 
 



  
Asker og Bærum prostier tilhører i dag Oslo bispedømme. Dersom det vektlegges at de 
også i kirkelig sammenheng skal tilhøre samme region, så tilsier det at det nye prostiet blir 
tilhørende Oslo bispedømme. Det vil innebære at Oslo bispedømme vil vokse i antall 
medlemmer og et tallmessig stort bispedømme vil bli enda større. Oslo bispedømme vil da 
ha ca. 130.000 flere medlemmer og tilhørige enn Tunsberg bispedømme. Geografisk er 
imidlertid Oslo bispedømme så lite, slik at kommunikasjonen innad i bispedømmet likevel 
erfares som god. 
 
Dersom det nye prostiet legges til Tunsberg bispedømme vil antall medlemmer og tilhørige i 
Tunsberg og Oslo bispedømmer bli tilnærmet likt. Dette kan tale for en slik løsning. Den 
geografiske utstrekningen i Tunsberg bispedømme blir omtrent som i dag, men med tillegg 
av dagens Asker kommune. Løsningen vil innebære at Tunsberg bispedømme, som i dag 
består av Buskerud og Vestfold fylker, også vil omfatte en del av Akershus fylke. Asker og 
Bærum vil bli tilhørende hvert sitt bispedømme. Med denne løsningen kan nåværende Asker 
og Lier prostier slås sammen til ett prosti.  
 
Innbyggertall og medlemstall/tilhørige pr. 2017 

Bispedømme Innbyggertall pr. 1. kvartal 
2017 

Medlemmer og tilhørige pr. 
1.1.17 

Oslo bispedømme 666 757 454 924 (68,2%) 

Tunsberg bispedømme 524 739 372 586 (71 %) 

 
 
Om nye Asker kommune blir en del av Tunsberg bispedømme vil befolknings- og 
medlemstallet se slik ut:  

Nye Asker til Tunsberg bd:  Innbyggertall  Medlemmer og tilhørige 
30.5.17 

Oslo bispedømme 606 651 414 946 (68,4%) 

Tunsberg bispedømme 584 845 412 564 (70,54%) 

 
 
 
Om nye Asker kommune blir en del av Oslo bispedømme vil befolknings- og medlemstallet 
se slik ut:  

Nye Asker til Oslo bd:  Innbyggertall  Medlemmer og tilhørige 
30.5.17 

Oslo bispedømme 698 234 477 249 (68,3 %) 

Tunsberg bispedømme 493 262 350 261 (71%) 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd og Tunsberg bispedømmeråd sender saken på høring til 
menighetsråd, fellesråd, kirkeverger, biskoper, proster og tillitsvalgte i begge linjer i 
henholdsvis Asker, Røyken og Hurum med høringsfrist 20.oktober.  De berørte parter bes i 
høringen om å ta stilling til framtidig prosti- og bispedømmetilknytning. 
Høringssvarene sendes til henholdsvis Oslo og Tunsberg bispedømmeråd. 
 
Tunsberg bispedømmeråd og Oslo bispedømmeråd fatter sine vedtak om fremtidig prosti- 
og bispedømmetilknytning på grunnlag av høringsrunden og oversender saken til Kirkerådet 
for uttalelse. Kirkerådet sender saken til avgjørelse i Kulturdepartementet. 
 
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magnar Helgheim 030 17/03269-16    

 
 

 
 
 

Oslo Hospital og Oslo bispedømme - beslutningssak 
 
 
Vedlegg:  
Arbeidsgruppens rapport 210617.pdf 
 
 

Saksorientering 
 
Med bakgrunn i OBDR-vedtak 26.9.16 deltar Oslo bispedømmeråd i samarbeidsprosjektet 
om et kirkelig senter i Oslo Hospital. Til OBDR-møtet 15.juni fremla administrasjonen en 
orienteringssak om prosjektet; kfr sak 58/17. OBDR ble orientert om at en arbeidsgruppe 
ved vårt kontor i løpet av juni ville fremlegge rapport og anbefaling. Saksdokumentet 15.6 
inkluderte imidlertid noen foreløpige vurderinger fra gruppens arbeid. Endelig rapport forelå 
21.juni og følger som vedlegg til foreliggende saksdokument.  
 
Fremdriftsplan 
 
De tre samarbeidspartene har noe ulik hastighet i spørsmålet om Oslo Hospital. Dette har 
gjort at KfiO allerede nå er i kontraktsforhandlinger med stiftelsen ut fra eget arealbehov. Det 
vil være kjent at hovedkomiteen i KfiO i juni fattet vedtak om flytting til Oslo Hospital. KfiO 
ber tilsvarende om at Oslo bispedømme avklarer sitt standpunkt og derfor er denne saken 
fremskyndet til OBDR-møtet 5.september. Kirkerådet har spørsmålet om Oslo Hospital til 
beslutning senere i høst. Styringsgruppen for prosjektet har hatt ett møte etter at OBDR ble 
representert. Det er behov for at styringsgruppen møtes innen kort tid for koordinerende 
tiltak og avklaring om videre fremdrift. 
 
Arbeidsgruppens anbefaling 
 
Arbeidsgruppens vurderinger tar utgangspunkt i den løsningsskisse og plassering innen 
Oslo Hospitals nåværende bygningsmasse som er forespeilet fra Oslo Hospital, kfr kapittel  
3 i rapporten.  
 
Arbeidsgruppen søker i sin rapport å gi svar på hovedspørsmålet som ble stillet 
innledningsvis: Vil en flytting til Oslo Hospital sammenlignet med dagens lokalisering gi 
 

(a) En bedre lokalisering, 
(b) En jevngod lokalisering, eller 
(c) En mindre god lokalisering 

 
I sin rapport konkluderer arbeidsgruppen med c, og formulert slik: 
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Arbeidsgruppen mener at en flytting til Oslo Hospital vil gi en mindre god lokalisering 
enn den vi har i dag og anbefaler således ikke flytting.  

 
 
Oppsummeringer fra arbeidsgruppen 
 
Konklusjonen er utledet av de begrensninger og muligheter arbeidsgruppen har observert 
under arbeidet med prosjektet, og er oppsummert slik: 
 
Begrensninger 
 

- Manglende universell utforming 
- Eldre standard 
- Bygningsmassen er pr d.d ikke fleksibel 
- Ikke ventilasjon i steinbygningen 
- Usikkerhet om vårt plassbehov blir dekket 
- Mindre arealeffektive lokaler gir relativt dyre lokaler 
- Begrenset samvirke/felles møtepunkt (utover kantine) 

 
Muligheter 
 

- Nærhet til andre kirkelige aktører 
- Potensiale for areal/kontorøkninger 
- Historisk grunn, kirkelig identitet, grønne uteområder 
- Lavere pris enn dagens nivå  

 
Ledelsens synspunkt  
 
Stiftsdirektør og ledelse støtter arbeidsgruppens konklusjon og anbefaler således ikke 
flytting til Oslo Hospital slik prosjektet nå foreligger. Man er imidlertid åpen for at spørsmålet 
om annen lokalisering kan bli reist igjen, muligens i forbindelse med avklaringer om fremtidig 
kirkelig struktur, andre rammebetingelser eller alternative lokaliseringsløsninger.  
 
Staben ved bispedømmekontoret er informert om arbeidsgruppens konklusjon og ledelsens 
innstilling i saken. 
 
Bispegården 
 
Det vil være kjent at vår leiekontrakt med Statsbygg utløper 31.12.2019.  
 
I vårt saksdokument til juni-møtet ble det anført at «det er grunn til å tro at ny avtale-
forhandling kan gi nedregulert leie da kostnadene for totalrenovering må antas å være 
nedbetalt». Etter ønske fra bispedømmerådet i juni har vi kontaktet Statsbygg i brev 23.6 
med spørsmål om prisantydning for fremtidig leienivå, herunder også utkjøp av bygget. 
Statsbygg har foreløpig ikke besvart henvendelsen, men det er avtalt et møte med 
Statsbygg 1.september.  
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til arbeidsgruppen og stiftsdirektørens konklusjoner 
og anbefaler således ikke flytting til Oslo Hospital slik prosjektet nå foreligger innenfor 
nåværende bygningsmasse. Oslo bispedømmeråd er åpen for at spørsmålet om annen 
lokalisering kan bli reist igjen på et senere tidspunkt dersom rammebetingelsene skulle bli 
endret.     
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Ruth-Marit Vatne 421 17/05182-1    

 
 

 
 
 

Møteplan Oslo bispedømmeråd 2018 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Administrasjonen foreslår følgende møteplan for bispedømmerådet i 2018:  
 
26. februar   
19. mars 
5. april   Forberedelse til Kirkemøtet kl.9-18. Prostene inviteres. 
11.-17. april  Kirkemøtet i Trondheim 
7. mai 
11. juni 
 
24. september 
5. november 
17. desember Julelunsj med staben og pensjonistene ved bispedømmekontoret fra 

kl. 13.30, ordinært møte fra kl 16.00 
 
Ordinær møtetid når ikke annet er spesifisert er mandag kl. 16.00-21.00. Det serveres 
middag fra kl. 16.00, møtet starter kl. 16.30 med andakt i kapellet. Møtene avsluttes ca. kl. 
21.00.  
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd fastsetter følgende møteplan for 2018:  
 
26. februar   
19. mars 
5. april   Forberedelse til Kirkemøtet.  
11.-17. april  Kirkemøtet i Trondheim 
7. mai 
11. juni 
 
24. september 
5. november 
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17. desember Julelunsj med staben og pensjonistene ved bispedømmekontoret fra 

kl. 13.30, ordinært møte fra kl 16.00 
 
Møtetid er kl. 16.00-21.00 når ikke annet er bestemt.  
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01430-39    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
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