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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 14/17 - Tilsetting kapellan Ris og 15/17 – Tilsetting 
kapellan Sagene og Iladalen behandles for lukkede dører.  
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Godkjenning av protokoll fra Obdr 06.02.2017 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 06.02.2017 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 06.02.2017 godkjennes uten merknader. 
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Referat-  og orienteringssaker  
 
Vedlegg 
Referat fra prostemøte 03.11.2016  
Referat kontaktmøte presteskapet 13.12.2016 
Referat felles kontaktmøte 13.12.2016 
OBDR-møte 27.02.2017 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 
Referat fra prostemøte 15.12.2016 
Høringssvar - opprettelse av samisk kirkelig valgmøte 

 
 

Underliggende saker 
 
7/17.1  OBDR-møte 27.02.2017 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 

7/17.2   Referat fra prostemøte 15.12.2016    

7/17.3   Referat fra prostemøte 03.11.2016  

7/17.4   Referat kontaktmøte presteskapet 13.12.2016 

7/17.5   Referat felles kontaktmøte 13.12.2016 

7/17.6  Høringssvar - opprettelse av samisk kirkelig valgmøte 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene blir tatt til orientering.  
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Årsregnskap 2016 
 
 
 
Vedlegg:  
Dept311216.pdf 

 
Saksorientering 
 
Vi har innen fristen 16.januar avgitt til Kulturdepartementet den årlige regnskaps-
rapporteringen. Vi har tilsvarende 6.januar rapportert til Kirkerådet resultatet for post 75 
(tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål). Vi viser til vedlagte rapporter.  
 
1 Departementsrapportering 
 
Målt mot tildeling har Oslo bispedømmeråd levert et regnskap i balanse. Mindreforbruket på 
161t betyr et forsiktig avvik på 0,11% i forhold til tildelingen ( post 01). Også for tilskudds-
forvaltningen foreligger det et forsiktig mindreforbruk (0,43%).  
 

År 2016 OBDR Tildeling Forbruk Avvik 

Post 01 lønn/drift 142 858 142 697 161 0,11 % 

Post 75 tros/diako mm 42 937 42 751 186 0,43 % 

Totalt  185 795 185 448 347  
 
 
I praksis betyr dette at for både 2015 og 2016 har Oslo bispedømmeråd avgitt regnskaper i 
balanse. I år 2014 hadde OBDR et større avvik ( mindreforbruk). Noe av dette skyldes ikke- 
utbetalt lønnsoppgjør 800t som følge av brudd i de lokale lønnsforhandlingene høsten 2014. 
Det vises til tabellen under.   
 

Post 01 resultat mot tildeling - flerårig oversikt 

Resultat  2016 2015 2014 2013 

Mindreforbruk 161 -92 3 456 782 
 
 

Oppsummering pkt 1: 
Målt mot tildeling gav 2016 et mindreforbruk på 161t (post 01). Både for 2015 
og 2016 har vi et resultat i tilnærmet balanse.  

 
 
2 Tildelinginger 2016 
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Tildelingen til OBDR har i løpet av 2016 økt fra netto NOK 140,8 til NOK 142,8 slik tabellen 
under viser. Den største justeringen kom i oktober 2016 som følge av kompensasjon for 
lønnsoppgjørene.  
 

Tildelinger 16 okt.15 feb.16 apr.16 okt.16 

Nto tildeling 140 800 140 533 140 441 142 858 

Endring  -267 -92 2 417 

Forklaring  Prod.krav Res 2015 Lønnskomp 

 
Vi skal være oppmerksomme på at det kan foreligge avvik mellom budsjett og tildeling. Vårt 
forbruk i 2016 (post 01) ble NOK 142 697. Målt mot budsjett gir dette et merforbruk men  
mot tildeling gir dette et mindreforbruk. Avviket har oppstått da lønnskompensasjonen var 
større enn påførte lønnskostnader.   
 
 

Tildeling og budsjett 2016 – avvik 

År 2016 Prest KIRK ADM DØVE SUM 

Budsjett 107 071 19 846 15 509 142 426 

Tildeling    142 858 

Avvik    432 
 
Med mindre annet er presisert sammenligner vi i det følgende mot budsjett-tall.  
 

Oppsummering pkt 2: 
Endelig tildeling til OBDR er 432t større enn vårt budsjett. Merforbruk mot 
budsjett snus derfor til et mindreforbruk målt mot tildeling.  

 
 
3 Rapportering pr budsjettenhet 
 

3.1 PRESTEREGNSKAP 
 
Det har i 2016 vært utfordrende å bringe presteregnskapet i balanse. I budsjett 2016 var det 
lagt inn kutt gjennom vakanser og annen sparing som tilsvarte ca 3,5 årsverk. Vi har 
løpende gjennom året rapportert til bispedømmerådet budsjettoverskridelser. 
Overskridelsene var størst første halvår da det tar tid å implementere sparetiltakene.   
 

Presteregnskap - rapporteringer til OBDR gjennom 2016 

OBDR-rapp apr.16 jun.16 aug.16 okt.16 des.16 

Res/budsjett -1 417 -800 -652 -638 -658 
 
Samlet kom presteregnskapet ut med et moderat merforbruk på 658t eller 0,6%. Dette til 
tross for et betydelig merforbruk på lønnskostnader utgjørende NOK 1,6m eller 1,56% 
overskridelse. 
 

Presteregnskap 2016 

PR 3111216 REGN BUD AVVIK %-AVVIK 

Personal 104 305 102 698 -1 607 -1,56 % 

Drift 4 674 4 732 58 1,23 % 

Før innt 108 979 107 430 -1 549 -1,44 % 

Inntekter -1 250 -359 891  
SUM 107 729 107 071 -658 -0,61 % 

 
Gruppen inntekter fremkommer med et mindreforbruk på NOK 0,9m. Tabellen under viser at 
mesteparten av denne posten kan betraktes som en justering til personalkostnadene.  
 



  

Presteregnskap inntekter år 2016 - største budsjettavvik 

Konto 3230salg 3231ref 3235tilf 3236kurs 3440 tilsk   

År 2016 Utensokn Lønnsref Tilfeldig Kurs Tilskudd SUM 

Regnskap -707 -411 -1 -78 -50 -1 247 

Budsjettavvik 533 336 -58 78 0 889 
 
Det følger av dette at presteregnskapets budsjettoverskridelse på 658t er forårsaket av 
merkostnader innen lønn/ personal. Dette er igjen primært forårsaket av tilleggslønnen, kfr 
konto 5005: overskridelse 579t.   
 
I sum er driftskostnadene tilnærmet i balanse målt mot budsjett. Reiser og kurs har 
budsjettoverskridelse men dette veies opp av andre poster som har besparelser; kfr under.  
 
 

 
 

Presteregnskap drift år 2016 - største budsjettavvik 

År 2016 59pers 67kjøp 679Flytt 68Kurs 71Reiser SUM 

Forbruk 911 971 90 869 997 3 838 

Budsjettavvik -270 501 159 -196 -180 14 
 

3.2 KIRKELIG ADMINISTRASJON 
 

Kirkelig admin - rapporteringer til OBDR gjennom 2016 

OBDR-rapp apr.16 jun.16 aug.16 okt.16 des.16 

Res/budsjett 198 288 484 442 403 
 
Endelig regnskap 2016 viser at administrasjonen bidrar med budsjettbesparelse på 403t 
eller 2 %.Kirkelig administrasjon har gjennom hele 2016 vist budsjettbesparelser. En stor del 
av denne besparelsen gjelder sykerefusjoner som ble 100t høyere enn budsjettert. Vår 
personalavdeling hadde i 2016 ledighet i stilling og mye langtidssykefravær som ikke ble 
vikardekket.  
 

Sykerefusjon kirkelig administrasjon 2016 

Avdelinger 1523 1524 1528 Andre SUM 

Budsjett -43 -187 -11 -48 -289 

Regnskap -12 -329 -39 0 -380 
 
 
Driftsutgiftene har noe overskridelse men dette veies opp av annen besparelse.  
 

Kirkelig administrasjon 2016 

PR 3111216 REGN BUD AVVIK %-AVVIK 

Personal 13 010 13 254 244 1,84 % 

Drift 7 409 7 266 -143 -1,97 % 

Før innt 20 419 20 520 101 0,49 % 

Inntekter -976 -674 302  
SUM 19 443 19 846 403 2,03 % 

 
 

3.3 DØVEPROSTIET 
 

Døveprostiet - rapporteringer til OBDR gjennom 2016 

OBDR-rapp apr.16 jun.16 aug.16 okt.16 des.16 

Res/budsjett 237 165 247 58 -16 



  
 
Det landsdekkende døveprostiet har løpende gjennom 2016 vist budsjettbesparelser. Mye 
av dette er forårsaket av stillingsvakanser.   
 

Døveprostiet 2016 

PR 3111216 REGN BUD AVVIK %-AVVIK 

Personal 11 876 13 089 1 213 9,27 % 

Drift 3 820 2 775 -1 045 -37,66 % 

Før innt 15 696 15 864 168 1,06 % 

Inntekter -171 -355 -184  
SUM 15 525 15 509 -16 -0,10 % 

 
Regnskapet viser at besparelsen på NOK 1,2m som har oppstått innen personal (vakanser 
m.m) er blitt omdisponert og anvendt til driftsutgifter; kfr merforbruk på vel NOK 1m.   
 

Døveprostiet 2016 budsjettavvik driftsutgifter 

År 2016 REISER KURS/M TLF FR.TJEN DATA/INV ANNET SUM 

Forbruk 2 667 324 45 426 43 315 3 820 

Budsjettavvik -1 067 -54 35 -186 106 121 -1 045 
 
Oversikten viser at reiseutgifter var budsjettert med NOK 1,6m mot et forbruk på NOK 2,67m 
dvs merforbruk på NOK 1,07m. Administrasjonen vil i samtale med Døveprostiet nærmere 
ettergå overskridelsen på driftsutgifter og orientere bispedømmerådet i møte 27.februar. 
 

Oppsummering pkt 3: 
Målt mot budsjett har bispedømmet en overskridelse på 271t sammensatt slik 
- merforbruk NOK 0,65m innen presteskapet 
- mindreforbruk NOK 0,4m innen kirkelig admin 
- i balanse innen døveprostiet 

 
 
4 Årsprognose 
 
I vår årlige departementsrapportering pr 31.8.16 estimerte vi et merforbruk for året 2016 på 
NOK 1,2 mill. Den økonomiske utvikling for presteskapet bedret seg i løpet av høsten og vi 
informerte OBDR om justert prognose i størrelse merforbruk NOK 0,5m. Målt mot budsjett 
ble det endelige merforbruket på NOK 0,27m. Tabellen under viser at bedringen i forhold til 
årsprognose pr 31.8 kom mest fra presteskapet.  
 

Årsprognose - mot endelig budsjettavvik 

PROG  PREST KIRK ADM DØVE SUM 

Prognose 31.8 -1 560 200 200 -1 160 

Endelig 31.12 -658 403 -16 -271 

Forbedring høst 902 203 -216 889 
 
 

Oppsummering pkt 4: 
Målt mot årsprognose pr 31.8 bedret resultatet seg vesentlig høsten 2016, 
særlig innenfor presteskapet. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Målt mot tildeling har post 01 et mindreforbruk på 161t og post 75 et mindreforbruk på 186t. 
De fremlagte regnskaper 2016 og overføringsanmodninger fastsettes i overenstemmelse 
med innrapporteringen til departementet og Kirkerådet.  
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Budsjett 2017 Oslo bispedømmeråd 
 
 
 
 
 
         

Saksorientering 
Statsbudsjett og tildeling 
 
Rammetilskuddet til Den norske kirke utgjorde NOK 1,913 mlrd ihht foreslått statsbudsjett i 
oktober. Etter Stortingets behandling i desember ble det gitt tilleggsbevilgning slik at 
tilskuddet ble på NOK 1,964 mlrd.  
 
Kirkerådet følger samme fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene som departementet 
har benyttet tidligere. Fordelingsnøkkelen videreføres også for 2018 men det vil bli lagt fram 
en sak for Kirkemøtet 2019 med vurdering av fordelingsnøkkel.   
 
På denne bakgrunn har vi 21.12.16 mottatt brev 9.12.16 fra Kirkerådet som fordeler midlene 
og som for Oslo bispedømme utgjør NOK 140,706m. Til sammenligning ville tildelingen til 
Oslo blitt NOK 135,574m basert på opprinnelig forslaget til statsbudsjettet (oktober).  
 
Endelig tildelingsbrev vil foreligge i februar.  
 
Fordelingsnøkler 
 
Inntil 2014 bestemte departementet fordelingen av tildelingen mellom prestetjenesten og 
den kirkelige administrasjon. Som et ledd i økt kirkelig selvstyre har tildelingen etter dette 
kommet i en driftsbevilgning. For 2017 har vi anvendt samme fordelingsnøkler som ble  
vedtatt for 2016 og dette betyr: 
 
 

- Presteskapet  75,35% NOK 106,02m 
- Kirkelig admin  13,85% NOK   19,49m 
- Døveprostiet  10,80% NOK   15,20m 

 
 
Budsjettarbeidet 
 
Oslo bispedømmeråd ble til møte 19.12.16 orientert om pågående og krevende 
budsjettarbeid; kfr OBDR 99/16 samt tilleggsdokumentet fremlagt i møte. På dette tidspunkt 
lå våre foreløpige budsjetter vesentlig høyere enn antatt tildeling NOK 141,06m og vi har 
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benyttet tiden til å tilpasse budsjettet tildelingsnivået. I vårt endelige budsjett er de viktigste 
momentene og endringene disse: 
 

- Tildeling redusert til NOK 140,7m; kfr brev KR 09.12.16 
- Kostnader presteskap redusert med NOK 0,7m 
- Tilleggslønn presteskap økt med NOK 0,2m 
- Merkostnader NOK 1,8m pga brto-lønn blir kompensert 
- Budsjett presteskap er balansert med inntekt sykerefusjoner 

 
Presteskapet 
 
Vi fremlegger et prestebudsjett 2017 som utgjør NOK 106m. Det er budsjettert med en 
bemanning på nivå med stillingsrammen vedtatt mai 2016. Dette betyr at prostiene ØA og 
SA er nedjustert med hhv 2 og 1 årsverk. Antall budsjetterte årsverk er 145,3.  
 

ÅRSVERK Prosti Spesial Stift/sær Sum Merknader 

Bud 2017 130,3 11,60 3,41 145,35 Ny still.ramme 

Bud 2016 130,5 11,60 2,50 144,60 Besparelse 3,5 års 
 
 
Nøkkeltallene for budsjettet: 
 

2017 PRESTEBUDSJETT v 0,5 MED FLERÅRIG OVERSIKT 

Oppr budsjett  Bud 2017 Rev 16 ÅR 2015 ÅR 2014 

LØNN inkl ref  85 802 83 925 77 143 75 154 

LØNN SYKEREF  -1 200     

SENTR TILLEGG  4 075 4 184 4 426 2 948 

DRIFT  4 159 4 938 5 198 5 360 

ARB.G.AVG  12 503 12 423 11 536 11 047 

AVG AV BOLIG 1 691 981   

SUM   106 030 106 451 98 303 94 509 

 
 
Prestebudsjettet er i balanse i forhold til bevilgning. Dette er oppnådd via budsjettert post 
sykerefusjoner, sum NOK 1,2m eller 1,4% av lønn. Vi har ikke tidligere budsjettert med 
denne post.  
 
 
 

Sentrale tillegg budsjett 2017 - alle tall hele 1000kr - v 0,5 

Till/Ber Leir Fung Enkelt VtP Vikar Slutt 

2 890 265 130 343 172 150 225 
 
Sentrale tillegg omfatter tilleggslønn, enkelttjenester m.v. En utfordrende budsjettpost er 
tilleggslønn; kfr særavtale m.v fra 2016 om arbeidstid for prester. Det ble for 2016 innlevert 
planer utgjørende NOK 2.76m, inklusive beredskapsvakter. Vi har i endelig budsjettforslag 
økt denne posten slik at den nå er tilnærmet på nivå med planer 2016 ( reduksjon kun 2 %). 
Budsjett NOK 2,7m tilsier gj.snittlig tilleggslønn på kr 20.255 pr presteårsverk eksklusivt 
beredskapsvakter.  
 
Det er budsjettert med driftsutgifter på NOK 4,16m som er ca NOK 0,8 m lavere enn for 
budsjett 2016. Noe av reduksjonen kan forklares slik: 
 

- Noen kostnader tilhører nå KR/nasjonalt nivå( 300t) 
- Bedre telefoniavtale (100t) 
- Reduksjon arbeidsveiledning (120t) 
- Reduksjon reiser (100t) 



  
  

Detaljert budsjett foreligger med betegnelse versjon 0,5c.  
 
Døveprostiet  
 
For døveprostiet utgjør fordelt tildeling NOK 15,2m.  Vi har mottatt følgende budsjettforslag 
12.12.16 fra døveprostiet utgjørende NOK 15,36m: 
 

Døveprostiet 2017  Ordinær Tros- Samlet budsjett 

pr 12.12.16  virks opplær 2017 bud 2016 

Personal  9 778 3 000 12 778 11 241 

Drift  1 382 1 464 2 846 2 775 

Inntekter  -60 -200 -260 -295 

Sum  11 100 4 264 15 364 13 721 

      

 
Personalbudsjettet er basert på 20 årsverk med tillegg for vikarer 125t. Av disse tilhører 14,5 
årsverk ordinær virksomhet og 5,5 årsverk trosopplæring.  

 

Døve årsverk  Ord Tro Sum 

År 2017 budsjett  14,50 5,50 20,00 

År 2016 budsjett  14,75 5,50 20,25 

 
Budsjetterte driftskostnader ligger på nivå med budsjett 2016. Største budsjettpost er reiser 
og som har noe økning i forhold til budsjett 2016. 
 

Døve drift bud 17  Ord Tro 2017 Bud 16 

Indir personal 59 144 65 209 209 

Data/utstyr + bren 65 41 126 167 161 

Eksternt kjøp 67 35 165 200 240 

Møter/kurs 68 146 315 461 485 

Telefoni 69 45 35 80 80 

Reiser 71 972 758 1 730 1 600 

Sum  1 383 1 464 2 847 2 775 

 
 
Kirkelig administrasjon  
 
Kirkelig administrasjon har fordelt tildeling 13,85% eller NOK 19,49m.   
 

KIRK ADMIN BUD  Bud 2017 Rev 2016 ÅR 2015 BUD 14 

PERSONAL  14 104 12 788 12 203 11 713 

INNTEKTER  -1 072 -398 -389 -368 

HUS  5 695 5 420 5 326 5 403 

DRIFT  1 632 1 594 1 463 1 346 

SPARETILTAK  -870     

SUM BUDSJETT  19 489 19 404 18 603 18 094 

TILDELING  19 487    
 
Vårt budsjett ligger i utgangspunktet 870t høyere enn beregnet tildeling. Vi ser i øyeblikket 
ikke hvor det er mulig å dekke inn denne ubalansen. Budsjettet er derfor «saldert» gjennom 
budsjettposten «sparetiltak».   
 
Tallene i tabellen over er ikke helt sammenlignbare da 2017 har tatt inn påske & pasjon 



  
(inntekter) samt misjonskonsulent (inntekter og personalkostnader). Dette forklarer 657t av 
inntektsøkningen.  
 
Personalkostnadene er knyttet til netto 20,1 årsverk. Det er budsjettert sykerefusjoner 
tilsvarende som for budsjett 2016: NOK 0,29m.  
 

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 

 
 
I årsverkoversikten inngår ikke misjonskonsulent 0,5 da denne stillingen er vesentlig 
finansiert av misjonsorganisasjonene 
 
Kostnader til hus utgjør nå NOK 5,7m. Størstedelen av denne utgiften er leiekostnader til 
Statsbygg på 5.046t. Oppstillingen under viser sammensetningen av leien. Brukeravhengige 
kostnader (BAD) utgjør 459t og tilleggstjenester vedlikehold utgjør 76t.    
 

Statsbygg leiekostnader budsjett 

hele 1000 kr  Leie BAD Tjenest Sum 

Budsjett 2017  4 511 459 76 5 046 

Budsjett 2016  4 350 395 73 4 818 
 
 
Behov for sparetiltak 
 
Det følger av ovennevnte redegjørelse at prestebudsjett er balansert via «sykerefusjon» på 
NOK 1,2m eller 1,37%, og kirkelig administrasjon via «sparetiltak» på NOK 0,87m. 
Døveprostiets budsjett er ikke balansert tilsvarende og har en overskridelse på 168t. Vi vil 
drøfte dette i møte med døveprostiet.  
 
Reelt har vi samlet en budsjettutfordring i størrelse NOK 2,2m hvilket tilsvarer 3 årsverk.    
 

Bud-17 Kirk adm Prester Døve Sum 

pr 17.01.17 13,85 % 75,35 % 10,80 % 100,00 % 

Tildeling 19 487 106 017 15 196 140 700 

Budsjett 19 489 106 030 15 364 140 884 

Avvik 2 13 168 184 

 
Oppsummering 

 
Basert på tildeling NOK 140,7m og samme fordelingsnøkkel som tidligere vedtas 
følgende delbudsjetter: presteskapet NOK 106,0m, kirkelig administrasjon NOK 19,5m 
og døveprostiet NOK 15,2m. Det er utarbeidet budsjetter som viser at det foreligger et 
reelt sparebehov på NOK 2,2m tilsvarende 3 årsverk. 
 

 
Forslag til vedtak 
Basert på tildeling NOK 140,7 m vedtar Oslo bispedømmeråd følgende budsjetter: 
presteskap NOK 106,0m, kirkelig admin NOK 19,5m og døvepostiet NOK 15,2mill.  
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 120 17/01850-1    

 
 

 
 
 

Regnskap 2016 og budsjett 2017 sykehjemsprestetjenesten  
 
 
 
Vedlegg:  
Regnskap 2016 og budsjett 2017.xls 
 
 

Saksorientering 
Se vedlagte oppstilling med regnskap for de siste år og budsjett for 2017. 
 
Regnskap 2016 fikk et underskudd på 50.937,- Dette er dekket av egenkapitalen. Den 
største faktoren var for høyt budsjett på sykepengerefusjon. Det ble i 2016 planlagt en 
nedbemanning fra 8,75 til 7,5 årsverk ved naturlig avgang. På slutten av året hadde naturlig 
avgang og permisjon ført til at bemanningen var nede i 5,85 årsverk. 
 
Budsjett 2017  
I budsjettet for 2017 er det lagt inn 5,85 årsverk, samt ca 100.000,- til vikar/ekstrahjelp. 
Dessuten er pensjonsutgiften lagt inn, med tilhørende arbeidsgiveravgift, og ansattes bidrag 
til pensjon. Vi antar at disse kostnadene blir refundert også for sykehjemsprestene, men har 
ikke fått det bekreftet fra Kirkerådet. Når vi får en slik bekreftelse vil det gi oss ca 600.000,- 
noe som gir mulighet til å øke bemanningen med nesten ett årsverk. 
 
En ansatt som er i permisjon ut 2017 har 20% stilling mer enn det vi har satt inn som vikar. 
Dersom øvrig bemanning holdes stabilt betyr det at sum fast årsverk i 2018 vil gå opp til 
6,05. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemsprestetjenesten 2016. 
Budsjett for 2017 vedtas. Dersom pensjonskostnadene refunderes fra Kirkerådet, økes 
bemanningen tilsvarende. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 104 16/00053-1    

 
 

 
 
 

Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2016 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 
Årsmeldingen skal inneholde seks faste deler: 

I. Leders beretning 
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 
III. Årets aktiviteter og resultater 
IV. Styring og kontroll av virksomheten 
V. Årsregnskapet 

 
Kapittel III er den mest omfattende delen og tar utgangspunkt i Tiltaksplan 2016 som igjen er 
en konkretisering av Strategiplan for Oslo bispedømme 2015-2018. 
Oslo bispedømmeråd skal rapportere på tildelte midler over statsbudsjettet. I tildelingsbrevet 
av 08.02.2016 fra Kulturdepartementet heter det:  
 
Hovedmålet for bevilgningene over statsbudsjettet er å støtte opp under Den norske kirke i 
samsvar med Grunnloven § 16. Fra dette hovedmålet er det utledet følgende mål: 
 

- Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke. 
- Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke. 
- Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby 

trosopplæring til alle barn. 
- Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og 

verdier. 
 

Som grunnlag for å beskrive resultatutviklingen for bl.a. målene angitt over, har Kirkerådet 
utarbeidet nærmere definerte resultatmål med tilhørende indikatorer for perioden 2015-2018. 
(…) Hensikten med dem er å tilrettelegge for en samlet og helhetlig rapportering på de 
kirkelige bevilgningene, samtidig som indikatorene skal være et verktøy for intern styring og 
sammenligning av resultater mellom bispedømmene. 
 
Årsmeldingen rapporterer både mot resultatmålene fra Kirkerådet og mot hovedmålene i 
bispedømmets strategiplan. Delmålene i strategiplanen gir hjelp til å disponere 
framstillingen. 
 
Årsmeldingen vil bli ettersendt. 
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Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2016 med de 
merknadene som kom fram i møtet. 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 104 17/01791-1    

 
 

 
 
 

Årsmelding Døveprostiet 2016 
 
 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Det er utarbeidet en felles årsmelding for Døveprostiet og Døvekirkenes fellesråd. Denne vil 
bli ettersendt til bispedømmerådet. Etter møtet vil den bli oversendt Kirkerådet med de 
merknadene som kommer fram. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar Årsmelding Døveprostiet 2016 til orientering med de merknadene 
som kom fram i møtet, og oversender den til Kirkerådet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 102 17/01794-1    

 
 

 
 
 

Tiltaksplan Oslo biskop og bispedømmeråd 2017 - prioriteringer 2017 
 
 
 
Vedlegg:  
Tiltaksplan 2017 per 14.02.2017.docx 
 
 

Saksorientering 
Tiltaksplanen for 2017 følger malen for tiltaksplanene de siste to årene. Den følger opp og 
konkretiserer hovedmål og delmål i Strategiplan for Oslo bispedømme 2015-2018.  
 
Tiltaksplanen har vært drøftet internt i bispedømmeadministrasjonen og med prostene i et 
prostemøte. 
 
Tiltaksplanen synliggjøre mange av oppgavene som tenkes gjennomført i 2017. Det er 
imidlertid mange tiltak og oppgaver som følges opp som ledd i den daglige driften – og som 
ikke er tatt med i denne planen. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar Tiltaksplan 2017 til orientering. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magne Sandberg 404 16/00130-2    

 
 

 
 
 

Høring - ordning for utpeking av biskoper 
 
 
 
Vedlegg:  
Høring - ordning for utpeking av biskoper(1).pdf 
Høringsnotat - ordning for utpeking av biskoper(1).pdf 
 
 

Saksorientering 
 

1. Bakgrunn 
Etter endringene i kirkeloven fra 1. januar 2017 med tilhørende virksomhetsoverdragelse fra 
staten til rettssubjektet Den norske kirke, er biskopene ikke lenger embetsmenn eller 
tjenestemenn underlagt tjenestemannsloven. Kirkemøtet står derfor fritt til å fastsette regler 
om hvordan biskoper skal utpekes, innenfor de begrensningene som følger av alminnelig 
arbeidsrett og avtalemessige forhold.  
 
A. Spørsmålet om ordning for utpeking av biskoper inngikk i Veivalgsaken på Kirkemøtet 
2016 (sak KM 08/16). I høringsnotatet skisserte Kirkerådet fire alternative måter å utpeke 
biskoper på: 
1) en videreføring av dagens ordning, eventuelt med små justeringer,  
2) at dagens ordning for nominasjon og avstemningsprosedyre videreføres, men tilsettingen 
foretas av et eget organ for tilsetting av biskoper, 
3) at det innføres en ren valgordning for biskoper, 
4) at bispestillinger lyses ut og besettes etter samme prosedyre som andre stillinger, uten en 
avstemningsprosedyre i forkant. 
 
B. Høringsuttalelsen «Veivalg for framtidig kirkeordning» i mai 2015 på spørsmål 13: 
Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning?  
Oslo biskop svarte slik (15/1517-5): 

Nåværende ordning for rådgivende avstemning bør videreutvikles til et reelt 
bispevalg, der den som får minst 50 % av stemmene, blir biskop. 

Oslo bispedømmeråd svarte slik (15/1517-6): 
1: Nåværende ordning for rådgivende avstemning bør videreutvikles til et reelt 
bispevalg, der den som får minst 50 % av stemmene, blir biskop. (5 stemmer) 
2: Bispestillinger bør utlyses og besettes som andre stillinger. Rådgivende 
medvirkning fra fellesrådene/prostirådene inngår i tilsettingsprosessen. Åremål bør 
vurderes. (3 stemmer) 
3: Dagens ordning bør videreføres. (1 stemme) 
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C. På bakgrunn av Veivalghøringen ga Kirkerådet i saksdokumentet til Kirkemøtet 2016 
uttrykk for at det anså det som mest aktuelt enten å videreføre dagens ordning hvor 
Kirkerådet tilsetter biskopene etter en rådgivende avstemning, eller at det etableres en ren 
valgordning for biskopene. Det ble ansett som mindre aktuelt med et særskilt tilsettingsorgan 
for biskoper. En ordning hvor bispestillinger lyses ut og besettes etter samme prosedyre 
som andre stillinger, uten rådgivende avstemning, fikk så liten støtte i høringen at Kirkerådet 
derfor valgte å ikke gå videre med dette som et alternativ. 
 

2. Føringer for saksframlegget Ordning for utpeking av biskoper 
A. Kirkemøtet 2016 valgte ikke å ta stilling til hvilken ordning som burde velges, men vedtok 
enstemmig å be Kirkerådet utrede ordning for utpeking av biskoper videre og fremme saken 
for Kirkemøtet. Kirkerådet sender med dette ut et høringsnotat med ulike forslag til regelverk 
for utpeking av biskoper. Denne høringen skiller seg fra veivalghøringen ved at den vil be 
høringsinstansene ta stilling til både hvilken ordning de går inn for, og de mer detaljerte 
elementer i ordningene i de ulike regelforslagene.  
I utformingen av en ordning for utpeking av biskoper bør en vurdere på hvilken måte en 
blant annet  
- gir mulighet til bred nominasjon av kandidater  

- kan sikre både bred demokratisk innflytelse og kvalifisert vurdering av kandidatene i 
prosessen  

- kan ivareta hensynet til både bispedømmets ønsker og helhetskirkelige hensyn  

- kan sikre en rimelig balanse mellom den vigslede tjeneste og valgte rådsmedlemmer 
(«embete og råd») 
 
I høringsnotatet til Ordning for utpeking av biskoper framkommer derfor følgende tre 
alternativer (punktene refererer seg til høringsnotatet): 
2.2. Ordning med en ren valgordning for biskoper 
2.3a Ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan 
2.3b Ordning med tilsetting i Kirkerådet – videreføring av gjeldende ordning 
 
B. På bakgrunn av OBDRs uttalelse i Veivalghøringen (pkt 1.1.B ovenfor) og KRs 
høringsnotat Ordning for utpeking av biskoper kan derfor følgende oppsummering gjøres: 
Selv om alternativet med utlysning av biskopstilling og tilsetting fikk 3 stemmer i OBDR, så 
var det så liten støtte for dette alternativet at KR har valgt å skrinlegge det (alt 4 i 
Veivalgshøringen).  
Det var 5 stemmer i OBDR for en ren valgordning for biskoper (alt 2.2 i pkt.2.A ovenfor). 
Det var kun 1 stemme i OBDR for at dagens ordning videreføres (alt 2.3b). 
Det var ingen i OBDR som ønsket en tilsetting i et eget organ (alt 2.3a).  
 
Oppsummerende kan det derfor sies å være mest hensiktsmessig å konsentrere seg om 
alternativene 2.2. Ordning med en ren valgordning og 2.3b Ordning med tilsetting i 
Kirkerådet.   
 
C. Forholdet mellom Ordning med en ren valgordning kontra Ordning med tilsetting i 
Kirkerådet 
Det kan vurderes om rådet først burde ta stilling til hvilken ordning de vil gå inn for og 
deretter vurdere forslaget til regelverk for den ordning som får flertall, eventuelt om 
fordelingen er så jevn at man ønsker å vektlegge begge syn og dermed også en vurdering 
av begge regelverkene. 
 
C.1. Positive og negative elementer ved Ordning med ren valgordning 
Positivt: 

 Kirkemøtet anså i 2007 dette som den mest tjenlige valgordningen. 

 I Veivalgshøringen gikk 160 menighetsråd og fellesråd inn for denne ordningen, dvs 
28 % av de menighets- og fellesråd som uttalte seg. 

 Oslo bispedømmeråds flertall gikk inn for ordningen (5 av 8 stemmer) 

 Vil i større grad sikre biskopenes relative selvstendige rolle i kirkeordningen enn 
dagens ordning. 



  
 Vil være mer i samsvar med ordninger for utpeking av biskoper i våre lutherske 

nabokirker. 

 Ved å sette krav om at den som blir valgt må ha støtte for minst 50 % av stemmene 
(selv om det kan skje over flere valgomganger), vil en kunne sikre at de valgte 
biskopene har bred tillit og støtte i kirken. 

 Valgprosedyren forenkles for kandidatene. 
 
Negativt: 

 Det helhetskirkelige hensynet vektlegges i liten grad. 

 Det lokale gis for stor vekt. Det lokale og det nasjonale bør vektes likt  

 Gir ikke samme rom for en kvalitetsvurdering av kandidatene 

 Mulig det vil kunne medføre noe økonomiske merkostnader og administrativt 
merarbeid 

 
C.2. Positive og negative elementer ved Ordning med tilsetting i Kirkerådet 
Positivt: 

 Den gjeldende ordning har nå vært benyttet ved de siste fem tilsettingene og 
prosedyren er dermed kjent. 

 I Veivalgshøringen gikk 351 menighetsråd og fellesråd inn for denne ordningen, dvs 
55 % av de menighets- og fellesråd som uttalte seg. 

 Det gis innflytelse til ulike grupper stemmeberettigede både i bispedømmet og på 
nasjonalt nivå. 

 Kirkerådet kan foreta en kvalifisert vurdering og vektlegging av helhetlige hensyn i 
sammensetningen av bispekollegiet. 

 Biskopenes tilsetting blir forankret i et organ for det kirkelige demokratiet. 
 
Negativt: 

 Det var ingen i Oslo bispedømmeråd i Veivalghøringen som gikk inn for ordningen. 

 Biskopenes selvstendige rolle i kirkestrukturen svekkes. 

 Det er en relativt tung og slitsom valgprosess for de nominerte. 

 En slik ordning er ikke vanlig i andre kirker det er naturlig å sammenligne seg med. 
 

3. Nærmere om elementer i de to ordningene 
I det følgende vil nummeringen harmonisere med nummereringen i høringsdokumentet 
3.1 Nominasjon av biskop 
I høringsnotatet er tre alternative ordninger presentert, fordi en ikke kan komme utenom en 
nominasjonsordning uansett om en velger en ren valgordning eller en ordning med tilsetting i 
Kirkerådet. 
a) Videreføring av dagens nominasjonsordning 
b) Nominasjonsorgan som består av bispedømmerådet utvidet med nasjonale 

representanter 
c) Nominasjon bare ved grupper av stemmeberettigede, uten eget nominasjonsorgan  

 
Kommentar  
Selv om Høringsnotatet her skisserer tre alternativer, er det i forslag til Regler (del 6 i 
høringsdokumentet) bare alt a som er lagt til grunn i begge de to ordningene, uten at det er 
foretatt en klar vurdering av hvorfor man har skrinlagt alt b og c. Dersom man går inn for en 
ren valgordning kan det være ekstra grunn til å vurdere alt b for å få inn et element av 
kvalifisert vurdering av kandidatene i forkant, noe som ellers vil være fraværende. 
 
3.2 Avstemningsprosedyre i nominasjonsorganet  
Her er det skissert følgende alternativer: 

a) Gjeldende regler for votering i bispedømmerådet; dvs at hver enkelt av medlemmene 
stemmer på tre kandidater. De fem kandidatene som har fått flest stemmer, er 
nominert. 

b) Flertallsvotering for hver enkelt plass. 
c) En kombinasjon av a og b, slik at hver enkelt av medlemmene stemmer på tre 

kandidater. De tre til fem kandidatene som har fått flest stemmer, er nominert. 



  
Deretter voteres over ytterligere to kandidater, plass for plass. Det blir da et spørsmål 
om hvor mange kandidater man skal ende opp med; fem eller syv. 

d) Preferansevalg. 
 
Kommentar 
Selv om Høringsnotatet skisserer 4 alternativer, er alt b og d skrinlagt i begge de framlagte 
forslag til Regler (del 6), uten at det er foretatt en klar vurdering av hvorfor man har skrinlagt 
disse. 
Alt a har fått nedslag i reglene der Kirkerådet tilsetter (pkt.6.4), mens alt c legges til grunn for 
reglene ved rent valg av biskop (pkt.6.2).  
Det må altså vurderes avstemningsprosedyre i den ordning man går inn for. 
 
3.3 Supplerende nominasjon eller rett til å avgi stemme på ikke-nominerte kandidater  
Dette med supplerende nominasjon har fått gjennomslag i begge de to forslag til regler, men 
kun i reglene ved valg av biskop (pkt.6.2) er det inkludert at «Områder utenfor bispedømmet 
regnes i denne sammenheng som ett prosti.» 
 
Kommentar 
Det bør derfor vurderes om det også skal være mulig å legge inn tilsvarende formulering om 
man går inn for ordningen med tilsetting i Kirkerådet (pkt.6.4). 
 
3.4 Ønske om forflytning for tjenestegjørende biskoper 
Gjeldende regelverk gir både bispedømmerådet og de stemmeberettigede adgang til å 
nominere en tjenestegjørende biskop ved supplerende nominasjon. Det foreslås ingen 
endringer på dette punkt. 
 
Kommentar 
Det synes å være fornuftig å fortsatt gi rom for denne muligheten. 
 
3.5 Biskopens rolle i nominasjonen 
I Høringsnotatet sies det kun i tekstdelen i forbindelse med forslag til regler for nominasjon 
av biskoper med tilsetting i Kirkerådet (pkt.6.4) at det foreslås at biskopen utelukkes fra å 
delta i bispedømmerådets forberedende møte, rådslagning og stemmegivning i. Det viser 
seg imidlertid at det er tatt inn samme tekst i regler for ordning for valg av biskop (pkt.6.2).  
 
Kommentar 
Det er dermed grunn til å spørre om det har skjedd en glipp enten i tekstdelen eller i forslag 
til regler, siden dette ikke harmonerer helt. En kunne jo tenke seg at man ønsket å beholde 
biskopen i nominasjonsprosessen ved ordningen valg for biskop, siden det i denne 
ordningen ikke gis rom for uttalelser etter selve nominasjonen. Ved henvendelse til 
Kirkerådet er det imidlertid oppklart at det i den tekstlige gjennomgangen er uteglemt en 
henvisning til pkt. 6.2 og at forslaget til regler for valg av biskop derfor er korrekt. Så kan det 
selvsagt diskuteres om man – ved å la biskopen være med i nominasjonsprosessen – hadde 
sikret en noe mer kvalitativ vurdering av kandidatene i forkant. I et bispedømmeråd kan 
biskopen være eneste medlem med teologisk kompetanse. Det taler mot biskopens 
deltagelse er den som går ut av stillingen ikke bør ha en rolle i tilsettingen av sin etterfølger. 
 
3.6 Stemmeberettigede ved rådgivende avstemning eller valg 
Det er stor forskjell på hvilke grupper som er stemmeberettiget ved valg av biskop og ved 
rådgivende avstemning der biskopen tilsettes av Kirkerådet. Det kan være grunn til å merke 
seg at menighetsrådsmedlemmer i Døvekirken ikke er nevnt eksplisitt i reglene når det 
dreier seg om tilsetting i Kirkerådet (pkt.6.4), mens de er det i reglene for valg av biskop (pkt. 
6.2). 
 
Kommentar 
Ved henvendelse til Kirkerådet om saken ble det opplyst at menighetsrådsmedlemmer i 
Døvekirken ikke er nevnt eksplisitt i gjeldende regler heller, men at de der omfattes av 
formuleringen «menighetsrådene i vedkommende bispedømme». I utkastet til regler for valg 
av biskop benyttet man seg av teksten fra Kirkemøtekomiteen av 2007, og hadde nok ikke 
størst fokus på dette i høringsnotatet. Det er derfor god grunn til å foreta en kritisk 



  
gjennomgang av teksten i § 5 Stemmerett, for å se om det nye forslaget til regler er tydelige 
nok. Kanskje særlig dreier det seg om ordningen med tilsetting i Kirkerådet. Burde 
menighetsrådene i Døvekirken vært nevnt spesielt også her? Hvor er det f.eks. blitt av 
ungdomsråd og samisk innflytelse i Oslo? Og hvorfor skal ikke de teologiske fakulteter være 
blant de stemmeberettigede? 
 
3.7 Vekting av stemmer  
Til tross for Kirkerådets beregning av at vektingen ved de tre grupper; 1) menighetsråd i 
bispedømmet, 2) prester og andre vigslede i bispedømmet og 3) proster og professorer på 
nasjonalt nivå ga svært liten forskjell i forhold til en ikke-vekting, har høringsnotatet allikevel 
lagt inn denne vektingen i forslag til regler for begge ordninger.  
 
Kommentar 
Dette har også sammenheng med hvor mange og hvilke grupper som faktisk skal avgi 
stemme. Det beklages at det i høringsnotatet ikke ble foretatt en beregning av forskjellen på 
vekting av 1., 2. og 3. stemmene i forhold til bare 1.stemmene, som jo var uenigheten 
mellom KR og Dep i 2005. Det synes derfor vanskelig å vurdere om denne vektingen hadde 
noe for seg eller bare var en kompliserende faktor i opptellingen. 
 
På dette punktet må en spesielt vurdere om det skal være lik vekting mellom det lokale og 
det nasjonale. Er det hensiktsmessig med en vekting mellom de stemmeberettigede på 
bispedømmeplan (2/3) og på nasjonalt nivå (1/3 og 1/6 + 1/6), slik at tyngdepunktet ligger på 
bispedømmenivå i begge de to ordninger? Da saken ble drøftet i prostemøtet ble det 
argumentert for lik vekting mellom bispedømmet og det nasjonale. 
 
3.8 Avstemning i den rådgivende avstemningen eller bispevalget  
På bakgrunn av erfaringene med dagens ordning foreslår Kirkerådet at de 
stemmeberettigede avgir stemme på inntil tre kandidater i rådgivende avstemninger, for å 
hindre at stemmesedler med færre navn blir erklært ugyldige og for å komme dem i møte 
som ikke finner å kunne stemme på så mange. 
Det foreslås også presisert i regelverket at prester, kateketer, diakoner og kantorer som er 
stemmeberettiget ikke skal delta i stemmegivningen i menighetsrådet. 
 
Ved en ren valgordning av biskoper, gjennomgås flere alternativer for stemmegivning, til én 
av kandidatene har fått mer enn 50 % av stemmene: 

a) Hver stemmeberettiget stemmer på én kandidat 
b) Alternativ stemmegivning med rangering av kandidater 
c) Supplerende stemmegivning med en førstepreferanse og en annenpreferanse 

Høringsnotat går i forslag til regler for valg av biskop inn for alt a. uten begrunnelse for 
hvorfor det alternativet ble valgt på bekostning av de andre. Det kan synes som den 
kompliserte opptellingen ved alt b og c var utslagsgivende. 
 
Kommentar 
Til det første avsnittet over, synes dette å være rimelige og fornuftige presiseringer for å 
hindre uklarheter. 
 
Når det gjelder stemmegivningen som er foreslått ved ren valgordning for biskoper synes det 
rimelig å gå inn for det avstemningsalternativet som gjør at man unngår en annen 
valgomgang. Om opptellingsreglene vil være noe komplisert å forstå for de 
stemmeberettigede og offentligheten spiller mindre rolle enn hensynet til kandidatene som er 
på valg. Når Kirkerådet skal foreta opptelling og valgoppgjør, vil de etter hvert også få en 
god kompetanse på å gjøre dette på en betryggende og god måte. 
 
3.9 Uttalerett ved utpeking av biskoper 
Dersom en går inn for en ren valgordning av biskoper, faller uttaleretten bort. Dette avsnittet 
er derfor ikke relevant for en ordning med bispevalg. 
 
Ved tilsetting av Kirkerådet foreslår høringsnotatet at når valgoppgjøret er ferdig, sendes en 
anmodning til det aktuelle bispedømmerådet og biskopene med anmodning om uttalelse om 



  
hvem av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer de anser mest skikket til å bli 
biskop. Uttalelsene skal ikke begrunnes 
 
Kommentar 
Formuleringen i utkastet til § 9 i pkt.6.4 kan skape usikkerhet om biskopen i det aktuelle 
bispedømmerådet skal uttale seg. Det bør derfor presiseres tydeligere at biskopen i det 
aktuelle bispedømmet ikke skal uttale seg. Det bør også vurderes om det skal være andre 
som uttaler seg i saken av de instanser som ikke lenger er foreslått å avgi stemme i den 
rådgivende avstemningen, som professorer i teologiske fag og ledere av praktisk-teologiske 
utdanninger eller alternativt rektorene ved de tre teologiske fakultetene.  
 
3.10 Spørsmål om åremål  
Kirkerådet har kommet fram til at det ikke er rettslig adgang til å tilsette biskoper på åremål. 
 
Høringsnotatet er imidlertid åpen for at preses kan tilsettes på åremål og drøfter ulike måter 
dette kan skje på, men ender opp med å ikke gå inn for dette i regelverket til noen av de to 
ordningene. Dermed faller også spørsmålet om retrettordning for preses etter åremålstiden 
bort. Dersom en går inn for en åremålsordning for preses vil en eventuell retrettordning 
medføre økte økonomiske konsekvenser som følge av preses’ rett til en annen stilling (se 
pkt. 5.2. i høringsdokumentet). 
 
Kommentar 
Presesstilling på åremål skaper en del problemstillinger både med hensyn til åremålslengde, 
evt mulighet for en ny åremålsperiode og rettrettordninger, som også medfører økte 
økonomiske konsekvenser. Både av hensyn til de praktiske problemstillingen knyttet til dette 
og for de mer personlige belastningene for preses i en slik situasjon, synes det greit å ikke 
gå inn for en slik åremålsordning. 
 
3.11 Kandidater som trekker seg etter nominasjonen  
Det legges ikke opp til å regelfeste prosedyrer for hva som skjer dersom en kandidat trekker 
seg underveis. Det skyldes også at det vil være vanskelig å ta høyde for alle situasjoner som 
kan oppstå. Det legges derfor til grunn at Kirkerådet, som regelverksforvalter, har 
tolkningsmyndighet til å vurdere prosedyren for det enkelte tilfelle.  
 
Kommentar 
Dette synes å være en grei ordning. 
 
3.12 Disiplinærspørsmål knyttet til biskopene  
Kirkemøtet vedtok i 2016 at det er Den norske kirkes klagenemnd som treffer vedtak om 
oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop, jf. regler for Den norske kirkes klagenemnd § 
2 c. Dette var ut fra en overordnet vurdering av at det bør unngås å skape ordninger som i 
unødig grad setter biskopene i et underordningsforhold til Kirkerådet. Kirkerådet ser ikke 
grunnlag til å endre dette.  
 
Kommentar 
Også dette vurderes å være greit. 
 

Del 4: Nominasjon og utpeking av preses  
Nominasjonsorgan  
Arbeidsgruppen som leverte innstillingen om Styrking av presesfunksjonen i Bispemøtet 
anbefalte etableringen av en nominasjonskomité bestående av tre biskoper oppnevnt av 
Bispemøtet, samt de valgte lederne av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. I 
et slikt alternativ forutsettes det at en av biskopene er komiteens leder og har 
dobbeltstemme ved stemmelikhet. Forslaget fikk tilslutning fra Bispemøtet.  
Dersom en går inn for en ren valgordning av preses kan det vurderes om det organet som 
nominerer preses, bør ha et bredere grunnlag enn Bispemøtet.  
Høringsnotatet tar imidlertid ikke noe av dette med i sitt forslag til regler. Ved begge de to 
ordninger foreslås at Bispemøtet nominerer inntil tre personer til ny preses. 
 
Kommentar 



  
Dette vurderes å være en grei ordning, men det kan også vurderes om elementene som 
nevnes ovenfor bør tas inn i regelverket. 
 
Valgbarhet – kvalifikasjonskrav for tilsetting eller valg av preses  
Selv om høringsnotatet skisserer andre muligheter, går man i forslag til regler i begge de to 
ordninger inn for at bare sittende biskoper skal kunne nomineres. 
  
Kommentar 
Alternativet til ordningen som her foreslås er at også andre enn sittende biskoper kan 
nomineres. Det tilsier separat valg av preses. Stillingen som preses krever også spesielle 
kvalifikasjoner som det ved en separat nominasjonsprosess tydeligere kan etterspørre. I 
prostemøtet ble det argumentert for at preses velges separat.  
 
Stemme- og uttalerett ved utpeking av preses 
I dag avgir menighetsrådene, prester og andre vigslede medarbeiderne i ordnet kirkelig 
stilling i preses sitt tilsynsområde, Nidaros domprosti, stemme i valget. Dette er videreført i 
forslag til regler for begge de to valgordningene.  
For ordningen med Kirkerådet som tilsettingsorgan skal i tillegg alle landets bispedømmeråd 
stemme.  
For ordningen med valg av preses er det foreslått at flere representanter på nasjonalt nivå 
skal avgi stemme. 
 
Kommentar 
Det er en trykkfeil i forslag til regler for valg av biskop (pkt 6.2) i § 7. Her står henvist til § 3, 
men det skal være § 4. 
Ellers bør det vurderes for hvert enkelt regelverk om de nevnte instanser/representanter er 
de mest aktuelle stemmegiverne. 
 

Del 5: Konsekvenser av ordningene 
5.1 Konsekvenser for kjønn og likestilling 
Etter gjeldende ordning skal bispedømmerådet nominere minst én av hvert kjønn.  
For valgordningen med valg av biskop (pkt 6.2), foreslås det i § 2 at det skal nomineres fem 
til sju personer, og at gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte minst to av begge kjønn. 
For valgordning med Kirkerådet som tilsettingsorgan (pkt 6.4) foreslås det i § 2 at det skal 
nomineres inntil fem personer, men her er bare foreslått at gyldig vedtak om nominasjon 
skal omfatte begge kjønn. 
 
Kommentar 
Det bør vurderes om det i de to forslag til regler bør vurderes samme formulering med 
hensyn til minimumsantall av begge kjønn. 
 
5.2 Økonomiske og administrative konsekvenser  
En videreføring av dagens ordning med rådgivende avstemning og tilsetting i Kirkerådet vil i 
utgangspunktet ikke medføre økte økonomiske eller administrative konsekvenser.  
En ordning med rent bispevalg vil muligens gi noen større utgifter på noen områder, men 
færre på andre, uten at det er summert totalen i forhold til den andre ordningen.  
 
Kommentar 
Det synes ikke å være utslagsgivende økonomisk sett hvilken av de to ordninger man 
velger. 
 

Del 6: Forslag til regler 
Det vil her være avgjørende om bispedømmerådet tidligere gikk inn for én ordning som fikk 
flertall, eventuelt om fordelingen var så jevn at man ønsker å vektlegge begge syn og 
dermed også en vurdering av begge regelverkene. 
Uansett er det bare pkt.6.2 Forslag til regler om nominasjon mv. ved valg av biskop og/eller 
pkt.6.4 Forslag til regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper – Kirkerådet som 
tilsettingsorgan som er aktuelle å vurdere nærmere. 
 



  
Bispedømmerådet bes ta stilling til to alternative forslag: 
Alt 1: Oslo bispedømmeråd støtter en ren valgordning for biskoper 
Alt 2: Oslo bispedømmeråd støtter en videreføring av dagens ordning med tilsetting i 
Kirkerådet.  
 
Med bakgrunn i biskop og bispedømmerådets høringssvar til «Veivalg for framtidig 
kirkeordning» i mai 2015 fremmer stiftsdirektør forslag om en ren valgordning. 
 
Ungdomsrådet vil behandle saken i møte 7.mars og oversende eget høringssvar. 
 
Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd støtter en ren valgordning for biskoper 
 
Administrasjonen utarbeider et høringssvar med bakgrunn i synspunktene som fremkom i 
møtet. Ungdomsrådet anmodes om å oversende eget høringssvar. 
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Tildeling fra Opplysningsvesenets fond  
 
 
 
Vedlegg:  
Oversikt innkomende OVF søkander.docx 
 
 

Saksorientering 
Søknadsfristen for Opplysningsvesenets fond (OVF) 2017 var 1. desember 2016. Det er kommet inn 
31 søknader med en søknadssum på kr 2 097 922. Dette er ikke iberegnet støtte til misjonsrådgiver 
og bispedømmerådets administrasjonskostnader.  I 2016 kom det inn 14 søknader.  Midlene lyses ut 
via Oslo bispedømmeråds nettside og egen e-post til alle menighetene og organisasjonene. 

Tildeling fra Kirkerådet  

Kirkerådet vedtok i sak 61/16- Budsjett 2017 for rettssubjektet Den norske kirke og de 
sentralkirkelige råd at: Bispedømmerådene får samme tilskuddsrammer som i 2016 - dvs ca. 

7,1 mill kr - slik det ble redegjort for i Kirkemøtesaken. Det vi si at tildeling til Oslo 
bispedømmeråd over OVF- midler er på kr 576 000 kr. Tildeling i 2016 og 2017 er på det samme 
nivået.  

Kirkemøtet har vedtatt sentrale retningslinjer for disponering av tilskudd for Opplysningsvesenets 
fond til kirkelige formål. Disse ble fastsatt av Kirkemøtet 14. november 1997 (KM 12/97) med 
hjemmel i lov av 7. juni 1996 om Opplysningsvesenets fond § 6. Med endringer vedtatt av 
Kirkemøtet 18. november 2000 (KM 9/00), 9. november 2002 og 17.april 2012. 

Innholdet i disse er: 

9. Bispedømmerådenes tildeling:  

9.1 Inntil 10 % av bispedømmerådets andel kan nyttes til administrasjonsutgifter. 

9.2 Etter søknad til Kirkerådet kan ubenyttede tilskudd overføres fra ett budsjettår til neste med 
inntil 5 % av bispedømmerådets tildelte bevilgning. 

9.3 Bispedømmerådenes tildeling forutsettes å skje dels i lys av de kriterier Kirkemøtet har vedtatt 
og dels ut fra bispedømmets særskilte utfordringer. Hovedtyngden av bispedømmerådets andel bør 
tildeles eksterne tiltak. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

17/17 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 27.02.2017 
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9.4 Tilskuddene bør normalt ikke deles opp i for små beløp.  

Oslo bispedømmeråds vedtak om fordeling av OVF- midler  

Oslo Bispedømmeråd gjorde følgende vedtak om fordeling av OVF-midler i sin sak 034/13: OVF- 
midler prinsipper og tildeling 2013:  

Oslo bispedømmeråd vurderer søknader om støtte med utgangspunkt i bispedømmets strategiske 
satsinger og Kirkemøtets retningslinjer for tildeling.  

Tildeling av midler fra Opplysningsvesenets fond gjøres samlet én gang i året.  

Oslo bispedømmeråd forplikter seg for perioden 2014 – 2016 til å avsette OVF-midler til følgende 
prosjekt, forutsatt at prosjektet ikke er finansiert over andre budsjettposter: 

•          Inntil kr 100 000 per år til dekning av personalkostnader til Oslo bispedømmeråds     
misjonsrådgiver. 

•          Inntil kr 125 000 per år til prosjektet Påske & pasjon. 

•          Inntil kr 125 000 per år til Kirkelig dialogsenter. 

Den siste delen av vedtaket var gjeldene frem til 2016.  

Satsningsområder og kriterier for fordeling av OVF-midler 

De disponible fondsmidler til kirkelige formål skal i hovedsak benyttes innenfor de arbeidsfeltene 
Kirkemøtet til enhver tid vedtar som satsingsområder. Prosjektene kan ha en varighet på ett til tre 
år.  

Gjeldende satsingsområder er: 

Diakoni 

Prosjektene bør legge til rette for å styrke menighetene som diakonale fellesskap, fremme alternativ 
til forbrukersamfunnets idealer, bidra til bærekraftig forvaltning av skaperverket, kjempe mot det 
som truer mennesker liv, helse og menneskeverd og integrere flerkulturelt og internasjonalt 
perspektiv og engasjement  

Kirkemusikk og kultur   

Prosjektene bør legge til rette for å styrke kirkemusikkens plass i menighetene på grunnlag av Plan 
for kirkemusikk, øke kompetansen på kulturfeltet for å stimulere til økt bruk av kunst og kultur i 
kirken samt stimulere til engasjement og oppfølging av kulturarven.  

Barn og unge 

Trosopplæring. Prosjektene bør bidra til å gi hjelp til livstolkning og livsmestring, styrke samarbeidet 
med barn og unges foreldre og foresatte og utvide samarbeidet om trosopplæringen. Prosjektene 
bør bidra til å gi unge tilhørighet, ansvar, medbestemmelse, og gi rom for unges kultur, engasjement 
og kreativitet. De bør også gi veiledning og oppfølging og utfordre til tjeneste i kirken. Prosjektene 
kan gjerne ha et fokus på aldersgruppen 18 – 30 år.  
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Gudstjenesteliv 

Prosjektene bør bidra til å utvikle gudstjenesteliv og andre fellesskap som er preget av nærhet til 
Gud og mennesker, bidra til økt gudstjenestedeltakelse på alle alderstrinn og gi rom for å bruke 
samtidens kunst- og kulturuttrykk og kulturelt mangfold i gudstjenesten.  

Samisk kirkeliv  

Kirkemøtet har vedtatt dette som et fast satsingsområde uavhengig av andre satsingsområder. 
Prosjektene bør være rettet mot behov innen samisk kirkeliv i de sentrale nord- lule- og sørsamiske 
områder, men det er også en særskilt utfordring - lokalt, regionalt og nasjonalt - å imøtekomme 
behovene for samisk-kirkelig utviklingsarbeid utenfor de samiske kjerneområdene. 

Videre har bispedømmerådet følgende kriterier for fordeling av midler: 

•          Midlene skal i hovedsak benyttes innenfor de arbeidsfelt som Kirkemøtet til enhver tid vedtar 
som satsningsområder (se over)  

•          Igangsatte treårige prosjekter kan videreføres.  

•          Det tas hensyn til tidligere tildelinger, det vil si menigheter og organisasjoner som aldri har 
fått tildeling, vil stå høyt på prioriteringslisten.  

•          Når det gjelder nye prosjekter, tas det hensyn til overføringsverdi og pionertiltak.  

•          Søknadenes sum i forhold til egenandel og øvrig OVF tildeling  

•          Oslo bispedømmeråd vedtok også i sak 034/13 at søknadene skal vurderes med utgangspunkt 
i bispedømmets strategiske satsninger.  

Oslo bispedømmeråds satsninger for 2015 til 2018 er :  

1) Flere deltar i gudstjenesten og opplever den som et åpent og inkluderende fellesskap.  

2) Flere søker dåp og trosopplæring  

3) Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

4) Flere får lyst til å arbeide i kirken  

Oversikt over innkomne OVF-søknader 

Vedlagt saksfremlegget ligger en oversikt over OVF-søknadene for 2016. Oversikten inneholder: 
Hvem søknaden kommer fra, tittel på prosjektet, lengde på prosjektet og søknadssum. Lenger nede i 
saksfremlegget er den enkelte søknad beskrevet og vurdert. 

For 2017 er det kommet inn 31 søknader fordelt på disse områdene: 

a)          Diakoni:                                11 søknader, 1 005 000  kr 

b)          Kirkemusikk og kultur:                     8 søknader, 426 000 kr 
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c)          Barn og Unge (trosopplæring)        6 søknader, 402 810 kr 

d)          Gudstjenesteliv                          6 søknader, 264 112  kr 

Sum                                                                              2 097 922   kr 

Oslo bispedømmeråds tidligere vedtak og mulige føringer for fordeling av midler i 2017 
 
1. Misjonsrådgiver  

Bispedømmerådet har en stilling som rådgiver for menighet- og misjon finansiert sammen med 
samarbeidsorganisasjonene i SMM – Samarbeidsrådet for menighet og misjon. Oslo bispedømmeråd 
finansierer 50 % av en 50 % stilling via OVF-midlene. Disse midlene var tidligere øremerket over 
Kirkerådets tildeling «Fram til 2012 ble det øremerket kr. 100 000 pr. bispedømmeråd til menighet 
og misjon. Denne øremerkingen er fjernet fra 2013» og potten til bispedømmerådet ble redusert 
med 100 000 kr 

I Perioden 2014 til 2016 hadde Oslo bispedømmeråd et vedtak, sak 034/13, som forpliktet en 
tildeling på inntil kr 100 000 per år til dekning av personalkostnader til Oslo bispedømmerådets 
misjonsrådgiver. Forutsatt at prosjektet ikke er finansiert over andre budsjettposter: 

Oslo bispedømmeråds reelle lønnskostnader er per i dag 155 000 kr. Det finnes ikke noen annen 
finansieringskilde for bispedømmets forpliktelse enn bispedømmets administrasjonsbudsjett som 
allerede er svært presset. Utenom lønn dekkes også kontor, reiser, møter ol. for rådgiver.  Oslo 
bispedømmeråd tildelte i 2016 150 000 kr til misjonsrådgiverstillingen. Det foreslås at 
bispedømmerådet forsetter denne tildelingen.  

Forslag til vedtak: Oslo bispedømmeråd forplikter seg for perioden 2017 – 2019 til å avsette OVF-
midler til misjonsrådgiver, forutsatt at prosjektet ikke er finansiert over andre budsjettposter. 

Tildelingsforslag: 150 000 kr  

2. Påske & Pasjon  

Oslo bispedømmeråd hadde i perioden 2014 til 2016 et vedtak om fast tildeling til Påske og Pasjon 
på inntil 125 000 kr. I forbindelse med sak 101/16 Kirke og kultur presentasjon, ble 
bispedømmerådet orientert om arbeidet med Påske og Pasjon og at man ønsket seg en ny  treårs 
periode med fast tildeling over OVF-midlene.  

Oslo bispedømmeråds støtte har vært med å bidra til at andre aktører har gått inn med midler. 
Bispedømmerådets tildeling av OVF-midler skjer i februar/mars hvert år. Da er i prinsippet alle 
planer lagt for gjennomføring av Påske og Pasjon det året. En ny forpliktelse for 2017 til 2019 vil 
derfor bidra til en stabilitet og sikring av dette arbeidet. Uten at OBDR går inn med betydelig støtte, 
er det vanskelig å se for seg at ulike andre offentlig og private aktører vil gå inn med støtte.  

Forslag til vedtak: Oslo bispedømmeråd forplikter seg for perioden 2017 – 2019 til å avsette OVF-
midler til Påske og Pasjon, forutsatt at prosjektet ikke er finansiert over andre budsjettposter. 

Tildelingsforslag: 125 000 kr 

3. Kirkelig dialogsenter  

Oslo bispedømmeråd vedtok på møte 18. mars 2013 i sak 034/13: Oslo bispedømmeråd forplikter 
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seg for perioden 2014 – 2016 til å avsette OVF-midler til Kirkelig dialogsenter på inntil 125 000 kr, 
forutsatt at prosjektet ikke er finansiert over andre budsjettposter.    

Dialogsenteret er avhengig av hele den foreslåtte OVF-støtten, og uten denne støtten er det 
vanskelig å se for seg at andre aktører vil gå inn med støtte. Bispedømmerådet har i budsjettet for 
2017 lagt inn en bevilgning fra OVF til finansiering av dialogsenteret.   

Forslag til vedtak: Oslo bispedømmeråd forplikter seg for perioden 2017 – 2019 til å avsette OVF-
midler til Kirkelig dialogsenter, forutsatt at prosjektet ikke er finansiert over andre budsjettposter. 

Tildelingsforslag: 125 000 kr  

4. Administrasjonskostnader  

Retningslinjer fra Kirkemøtet fastsatt på KM 17.april 2012, gir bispedømmerådene muligheter til å 
nytte inntil 10 % av tildelingen til administrasjonsutgifter. Bispedømmerådet legger dette til grunn i 
sin budsjettering for 2017.  

Tildelingsforslag: 40 000 kr  

Igangsatte treårige prosjekter som kan videreføres 

I bispedømmerådets kriterier for tildeling står det at igangsatte treårige prosjekter kan videreføres. I 
år er dette Konfirmantfestival i Vestre Aker som søker om 55 000 kr, Åpen kirke i Domkirken som 
søker om 600 000 kr og Oppsal menighet med O2-gudstjenester som søker om 20 600 kr. Domkirken 
Åpen kirke fikk i fjor en tildeling på 76 000 kr, Oppsal fikk 30 000 og Vestre Akers konfirmantfestival 
fikk 25 000 kr. Hvis man legger inn en tildeling til disse søknadene sammen med de tildelingene som 
er foreslått over, er det ikke noen midler igjen til fordeling.  Alle disse tre prosjektene har, etter 
innlevert rapport, levert gode beskrivelser for anvendelse av midlene. Bispedømmerådet kan 
selvfølgelig velge å tildele andre prosjekter enn de igangsatte treårige prosjektene eller bevilge 
mindre enn det som er foreslått tildelt. Slik at nye prosjekter kan få midler. 

Prosjekter som foreslås tildelt midler etter de føringer og vedtak skissert i saksfremlegget: 

Diakoni 

Kirkelig dialogsenter                                                                  125 000 

Åpen kirke domkirken           75 000 

Barn og Unge  

Vestre Aker konfirmantfestival                                                 41 000 

Kirkemusikk og kultur  

Påske&Pasjon                                                                            125 000 

Gudstjenesteliv 

Oppsal O2          20 000 

Annet  
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Administrasjonskostnader OBDR                                             40 000 

Misjonsrådgiver                                                                       150 000 

Sum                       576 000                                                                            

          

 

 

 

Vurdering og omtale av innkomne OVF-søknader 2017 

DIAKONI 

Menighet/ org: Oppsal menighet  

Prosjektbeskrivelse: LIV samtalegrupper for jenter. Menigheten søker om midler til oppstart av 
lavterskel samtalegrupper for jenter. Gruppene er tenkt kjørt i skoletid og i dialog med 
helsetjenesten i bydelen. Det står ikke noe om alder i søknaden men det antas at målgruppen er 
ungdomsskoleelever.  

Lengde for søknaden: 1 år  

Søknadssum: 8000 kr 

Vurdering etter kriteriene: Søknaden er spennende med tanke på at de ønsker å nå jenter med et 
samtaletilbud noe som ikke er prøvd mye ut i våre menigheter. Oppsal menighet har to søknader, 
hvorav den andre søknaden er anbefalt støttet da den er en videreføring innenfor et treårig 
prosjekt. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden  

Menighet/ org: Freethem Norge  

Prosjektbeskrivelse: Utvikling av undervisningsopplegg for konfirmanter om menneskehandel. 
Freethem er en organisasjon som jobber for å forhindre og forebygge menneskehandel. Freethem 
ønsker gjennom utviklingen av dette materiellet og gi konfirmanter kunnskap og kjennskap til tema, 
slik at de aktivt kan ta valg for å bidra  til å redusere etterspørsel etter menneskehandel. De skriver 
at det finnes lite undervisningsmateriell på dette tema. Organisasjonen har vært i kontakt med 6 
menigheter fra ulike prostier som er villige til å være med i utviklingen av opplegget. Disse vil også 
bistå i evalueringen.  

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 45 000 kr 

Vurdering etter kriteriene: Søknaden vurderes som innenfor kriteriene og som nybrottsarbeid. De 
har en god plan for involvering av menigheter fra flere prostier. Dette kan komme mange til nytte.  



  

7 
 

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Torshov og Lilleborg menighet  

Prosjektbeskrivelse: Dialogisk menighet. Som en del av menighetens satsning «folkekirken 
engasjerer seg i samfunnet» ønsker Torshov og Lilleborg og ta det pluralistiske samfunnet på alvor, 
slik at de på en bedre måte kan bidra til å styrke et godt og inkluderende nærmiljø, på tvers av tros- 
og livssynstilhørighet. Dette vil de gjøre ved at diakonen og frivillige deltar på kurset Dialogisk 
menighet i regi av Kirkelig dialogsenter.  

Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året  

Søknadssum: 12 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Kurset Dialogisk menighet er et godt og gjennomarbeidet kurs som flere 
av menighetene bruker. Dialogsentret som har utviklet og drifter kurset, er anbefalt støttet gjennom 
OVF og har fått støtte gjennom flere år.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden  

Menighet/ org: Lambertseter menighet  

Prosjektbeskrivelse: Generasjonssang. Menighetene søker midler til oppstart av generasjonssang. 
Generasjonssangen blir et tilbud til Lambertseter sykehjem og babysang. Det søkes om midler til å 
dekke sangleder og noe oppstartsmidler. Menigheten ser for seg å drifte dette selv om noen år. 

Lengde for søknaden: 2 årig, 1 året  

Søknadssum: 25 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Generasjonssang er tiltak som får gode tilbakemeldinger og flere av 
menighetene i Oslo bispedømme gjennomfører dette. Menighetene kobler da dette med sin 
allerede eksisterende babysang.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Domkirken  

Prosjektbeskrivelse: Åpen kirke. Oslo domkirke søker om midler til åpen kirke. Domkirken holder 
åpen hver dag fra kl 10 til 16 og fredag er det nattåpent fra 16 til 06.00. Domkirken har drevet dette 
arbeidet siden 2010 i samarbeid med Kirkens bymisjon. Domkirken og bymisjonen vedtok i 2013 å 
videreføre og videreutvikle prosjektet. Det søkes om midler til stillinger knyttet til diakoni og 
frivillighet.  

Lengde for søknaden: 3 år, 2 året  

Søknadssum: 600 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Domkirken fikk støtte i fjor til dette prosjektet og rapporten viser at 
Åpen kirke er viktig for byen vår. De søker også i år om en sum som er langt over det som er mulig 
tildele. Dette er et prosjekt som har pågått i mange år uten OVF- støtte. Saksbehandler antar at 
bispedømmerådet ønsker å videreføre tildeling i den treårsperioden de har søkt om og anbefaler 
derfor søknaden.  
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Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Jar menighet 

Prosjektbeskrivelse: Grønt felleskap og grønn kirkehage. Jar menighet ble grønn menighet i 2014  
og jobber aktivt med å forankre grønne tiltak i menighetens virksomhet. Et av prosjektene de ønsker 
å starte er å dyrke blomster og grønnsaker i pallekarmer. Dette skal gjøres tilknyttet ulike aktiviteter 
i menigheten som bl.a trosopplæring og arbeid blant eldre og innvandrere.  

Lengde for søknaden: 3 år, 1 året  

Søknadssum: 10 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Saksbehandler synes dette er et godt tiltak som bidrar til grønt 
engasjement og på en god måte knyttes til menighetens aktiviteter. Saksbehandler antar at det vil 
være mulig å finne annen finansiering og lokale samarbeidspartnere til dette prosjektet.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Røa menighet for Vestre Aker prosti 

Prosjektbeskrivelse: Kafe og værested for ungdom mellom 14 og 19 år. Det søkes om midler til et 
ungdomsdiakonalt lavterskel tilbud for ungdom i Oslo Vest. Vestre Aker prosti har en 
ungdomsdiakon  og en ungdomsprest i 50 %. De vil drifte tilbudet i Røa kirke sammen med Røa 
menighets kapellan og ungdomsarbeider. Det søkes om midler til startkapital for kafe og dekor.   

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 40 000 kr 

Vurdering etter kriteriene: Menighetene i Vestre Aker er allerede anbefalt tildeling til 
konfirmantfestival (siste år av 3) Saksbehandler vet at de to ungdomsprostistillingene har lite 
driftsmidler knyttet til sine stillinger noe som gjør at man også kunne landet på en anbefaling.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Nordberg menighet  

Prosjektbeskrivelse: Innkjøp av tolkesett. Nordberg menighet har flere fremmedspråklige studenter 
fra Kringsjå studentby som går på gudstjeneste og flyktninger som deltar på språkkafe. Her har man 
brukt et tolkesett og frivillige bidrar med tolking. Tolkesettet er gammelt og er nå ikke lenger 
brukbart. Man søker om midler til å kjøpe et nytt.  

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 80 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Nordberg menighet har en lang tradisjon på tolking av gudstjenesten og 
det er forståelig at man trenger et nytt tolkesett. I kriteriene legger man vekt på at nye prosjekter 
skal det tas hensyn til overføringsverdi og pionertiltak. Saksbehandler vurdere at dette utstyret ikke 
faller inn under det.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden  
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Menighet/ org: Bøler menighet 

Prosjektbeskrivelse: Integreringskonsert i Bøler kirke under bydelsdagene. Bydel Østensjø jobber 
tverrfaglig og målbevisst med frivillighet knyttet til møte med flyktninger. Bøler menighet er 
engasjert i dette arbeidet og sitter i komiteen for «prosjekt hjerterom». Hjerterom tar initiativ til 
ulike arrangement for frivillige og nyankomne flyktninger. De søker om midler til å arrangere en slik 
fest. Midlene skal brukes til musikk og mat.  

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 30 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Bøler menighet og bydel Østensjø jobber godt og målrettet med 
frivillighet knyttet til integrering og gjestfrihet for nyankomne flyktninger, dette anses som et arbeid 
som har stor overføringsverdi og kan anses som et pionertiltak. Festen det søkes om er bare en del 
av det de driver med.  

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Ullern menighet 

Prosjektbeskrivelse: «Min vei», et prosjekt der eldre ungdommer får støtte til å velge «sin vei» 
Ullern menighet har mange ungdommer som velger å bli med året etter konfirmasjon. Av 124 
konfirmanter følger 68 lederkurs året etter og 25 følger andre års lederkurs. Det er også en stor 
gruppe eldre ungdom som er med som hjelpeledere i ulike deler av menighetens aktiviteter. Ullern 
ønsker å gi disse ungdommen muligheten til også å få påfyll og oppmuntre dem til videre kirkelig 
utdanning. Dette tenker de å gjøre gjennom å starte et åpent tilbud på mandager med felleskap, 
samtale, måltid og bønn. Inspirasjon for opplegget hentes fra Korsvei. Midlene skal i hovedsak 
brukes til en prosjektleder for tiltaket.  

Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året 

Søknadssum: 30 000 kr 

Vurdering etter kriteriene: Ullern har et solid ungdomsarbeid med forbilledlig mange deltakere. De 
har også flere ansatte som jobber med barn og unge (kateket, trosopplæringsleder, 
menighetspedagog, ungdomsarbeider og en kapellan) Det søkes i hovedsak om lønnsmidler til en 
prosjektleder. Saksbehandler vurder derfor at dette tiltaket kan gjennomføres med gjeldende 
ressurser. Det kan vurderes å støtte tiltaket med noe midler til materiell og materiell jf budsjett 
10 000 kr.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

KIRKEMUSIKK OG KULTUR 

Menighet/ org: Høvik menighet for menigheten i Bærum  

Prosjektbeskrivelse: Oppstart av guttekor (fra 7 år). Høvik menighet søker om midler til oppstart av 
guttekor for Bærum med base i Høvik menighet. Ved etablering av koret ønsker de å nå gutter som 
ofte faller ut av kirkens barne- og ungdomsarbeid. Etablering av koret er tenkt som en satsning i 
arbeid blant barn og unge og en videreutvikling av kultur og musikkarbeidet i Bærum samt som et 
bidrag til trosopplæringsarbeidet knyttet til arbeid med og tolkning av sentrale bibelske og liturgiske 
tekster.  
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Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året 

Søknadssum: 30 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Koret som er tenkt for alle menighetene i Bærum ønsker å prøve å nå 
gutter, dette anses viktig. Korets leder er en erfaren kantor, og søknaden er grundig 
gjennomarbeidet når det gjelder pedagogikk og evaluering. Søker legger inn en stor egenandel på 
60/ 75 %. Sakshandler vurdere at søker har mulighet til å gjennomføre og kunne oppnå målene i 
dette prosjektet.  

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Ung kirkesang  

Prosjektbeskrivelse: Korlederopplæring for unge korsangere. Ung kirkesang søker om støtte til 
gjennomføring av regionale kurs for korledere i 2017. Det er planlagt et kurs i Nordstrand kirke 10.- 
12.mars. Kantorer i Nordstrand vil fungere som lokal arrangør og kantorer og menighetspedagoger 
fra Oslo og Borg samt konsulent fra Ung kirkesang deltar som instruktører.  

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 25000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Kurset som skal avholdes har gode fagpersoner og anses som en del av 
det organisasjonen pleier å tilby. Kurset støttes av organisasjonen selv og av kursavgift (500 kr per 
person). Det antas at kurset uansett vil bli gjennomfør da det har påmelding 1.mars.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: KFUK- KFUM 

Prosjektbeskrivelse: Musikkfaglig kurs og veiledning for barn- og ungdomsarbeidere i Oslo, Asker 
og Bærum. 50 barne- og ungdomskor i Oslo bispedømme er tilknyttet KFUK/M. KFUK- KFUM vil 
skreddersy fire ulike kurspakker for å styrke den musikkfaglige kompetansen blant dirigenter, 
bandledere og bandmedlemmer i kirkens barne- og ungdomsarbeid. Veiledningen og kurset skal ta 
utgangspunkt i den enkeltes lokale virkelighet. Målet er å skape en bærekraftig modell etter tre år.  

Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året  

Søknadssum: 100 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Søknaden vurderes som god og gjennomarbeidet. Dette er et tiltak som 
ønsker å ta lokalvirkeligheten på alvor. Det er et prosjekt som saksbehandler anbefaler, men  
budsjettet har svært lav egenandel og baserer seg i hovedsak på OVF-tildeling. Bispedømmerådet 
kan vurdere å tildele mindre enn 100 000 kr men det usikkert om dette vil gi noen effekt.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Ljan menighet  

Prosjektbeskrivelse: Menigheten søker om støtte til fast lysinstallasjon og en veggmontert 
monitor til koret. Utstyret vil bli brukt både i gudstjenester og ved konserter. Søker skriver at 
utstyret vil bidra til en bede ramme for arrangementene og sikre rekrutering av yngre deltakere.  
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Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 56 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: I kriteriene legger man vekt på at nye prosjekter skal det tas hensyn til 
overføringsverdi og pionertiltak. Saksbehandler vurdere at dette utstyret ikke faller inn under det. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org:  Majorstua+ 

Prosjektbeskrivelse: Salmer i Majorstuen. Majorstua+ er Oslo bispedømmes kirke for unge voksne. 
Gjennom sitt arbeid har Majorstua+ sett det som sin oppgave å  opprettholde bruk av salmer og 
gjøre nye og gamle salmer kjent for et nytt publikum. I arbeidet med Suppe og messe engasjeres det 
frivillige musikere og sangere som gjør nettopp dette. Sommeren 2016 ble det lansert en egen 
YouTube kanal for salmer i Majorstua. Våren 2017 ønsker man å legge ut fem salmer. Det søkes om 
midler til filming og for å dekke rettighetsutgifter. Dette er i første omgang tenkt som et 1-årig 
prosjekt.  

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 50 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Oslo bispedømme har et ungdomsår hvor salmekanalen er blitt løftet 
frem som et av tiltakene uten at de har fått noe økonomisk støtte til dette. Saksbehandler vurdere 
denne satsningen som svært god og som nybrottsarbeid med tanke på å gjøre salmer kjent og 
tilgjengelig for unge voksne.  

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Lambertseter menighet 

Prosjektbeskrivelse: Salmemesse. Menigheten ønsker gjennom salmemesse og synge inn hele 
bredden av salmesjangere i menigheten. Målet er å bruke så mange nye salmer som mulig på 
salmemessen og så bruke disse frem til neste salmemesse. Det er gjennomført en slik mess med 
gode tilbakemeldinger. Det søkes om midler til lønn for musikere og forsangere.  

Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året 

Søknadssum: 20 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Midlene skal brukes til lønn for musikere og forsangere. Dette er noe de 
fleste menigheter har mulighet til å prioritere i sin egne budsjetter. Prosjektet anses ikke å ha stor 
overføringsverdi.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Oslo kirkelig fellesråd 

Prosjektbeskrivelse: Orgelfestival. Festivalen er tenkt gjennomført en uke i oktober. Gjennom de 
siste 20- 30 årene har flere kirker i Oslo fått nye orgler med høy kvalitet. Oslo orgelfestival ønsker å 
gjør dette kjent for Oslos befolkning. Festivalen er et samarbeid mellom fellesrådet, 
bispedømmerådet og i denne omgang fem lokale menigheter. Gjennom festivalen vil man vise 



  

12 
 

orgelets allsidighet. Dette skal skje gjennom ulike arrangementer som konserter, kirke/ skole- 
samarbeid, dramaturgiske forestillinger m.m 

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 20 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Det vurderes at Orgelfestivalen på en god måte vil kunne løfte frem 
orgelets allsidighet gjennom mange variert arrangementer. Søknadssummen på 20 000 kr er en av 
flere bidrag inn til et budsjett på totalt 580 000 kr.  

Saksbehandler anbefaler søknaden  

BARN OG UNGE  

Menighet/ org: Vestre Aker prosti  

Prosjektbeskrivelse: Konfirmantfestival for menigheten i Vestre Aker. Menighetene i Vestre Aker 
har de siste tre årene arrangert en felles konfirmantfestival. Etter en nøye evaluering har man nå 
besluttet å endre innholdet og plasseringen av festivalen. I år vil den ha et tydelig fokus på 
fasteaksjonen i et tett samarbeid med Kirkens Nødhjelp og bispedømmekontoret (som en del av 
Ungdomsåret).  

Lengde for søknaden: 3-årig, 3 året ( det søkes for 3 nye år) 

Søknadssum: 55 000 kr 

Vurdering etter kriteriene: Prosjektet anses å falle godt inn under satsningen «barn og unge» og er 
inne i sitt 3. tildelingsår. Det er et viktig tiltak for menighetene i Vestre Aker prosti og slik det nå er 
foreslått endret, vil det kunne være bærekraftig videre.  

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Klemetsrud og Mortensrud  

Prosjektbeskrivelse: Musikkopplæring for barn og unge 11 til 15 år. Klemetsrud og Mortensrud har 
et Soul Children-kor fra 5 til 10. klasse. De ønsker å styrke dette arbeidet gjennom et 
musikkopplæringstiltak for barn og unge i denne alderen. Dette skal gjøres gjennom kurs for kor og 
band. For å gjøre dette, vil de bruke eksterne lærere og Soul Children-korets dirigent. 

Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året 

Søknadssum: 75 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Dette tiltaket ansees å være utenfor kriteriene, da det søkes i all 
hovedsak om midler til individuell instrumentopplæring. Det er vanskelig å se hvordan dette tiltaket 
kan føre til at andre menigheter kan dra nytte av erfaringene.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Bøler menighet  

Prosjektbeskrivelse: Paneldebatt og samtale om dagsaktuelle tema for ungdom. Inspirert av 
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opplegget Spekter: tema, for aldersgruppen 20 til 40 i Grønland menighet, ønsker Bøler å ha en slik 
samling en gang i måneden for ungdom. Her vil de invitere kjente fjes og fagpersoner for å snakke 
om tema og ha en åpen samtale og spørsmål fra publikum. Etter samtalen er det tenkt kveldsmat og 
prat rundt bordene. Dette vil være et rusfritt alternativ på fredagskveldene. Menigheten har hatt et 
klubb-tilbud med ungdom som ikke har hatt lavt besøk. Ungdommen har selv kommet med en 
tilbakemelding at de ikke ønsker et tilbud med ting de kunne gjort hjemme, men heller et opplegg 
hvor de kan samtale om aktuelle tema.  

Lengde for søknaden: 1 år 

Søknadssum: 105 500 kr 

Vurdering etter kriteriene: Bøler menighet er allerede anbefalt en tildeling til tiltaket «Hjerterom-
flyktninger». Saksbehandler ser også at tiltaket er inspirert av et eksisterende tiltak i Grønland 
menighet – Spekter:tema. Det anses derfor ikke som et pionertiltak. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden  

Menighet/ org: Grorud menighet  

Prosjektbeskrivelse: «Med føtter styrker vi røttene» - pilegrimsvandring med 6. trinn i Østre Aker. 
Grorud menighet har siden 2012 arrangert dette kirke/ skolesamarbeidsprosjektet som gjennom 
disse årene har utviklet seg til å bli et populært tilbud. Dette er et viktig dialogprosjekt hvor barna 
får oppleve hvordan det var å være pilegrim i middelalderen og knyttet det til sin egen religion. 
Dette er et svært godt gjennomarbeidet opplegge som i flere år fikk støtte fra Den kulturelle 
skolesekken. I perioden fra 2013 til 2015 fikk støtte over OVF-midler.  

Lengde for søknaden: 3 årig, 1 året  

Søknadssum: 72 310 kr 

Vurdering etter kriteriene: Dette tiltaket anses som svært bra og viktig i sitt nærområde. I tillegg har 
det vært til inspirasjon for mange andre menigheter, også utover Oslo bispedømmes grenser. 
Dersom man vil støtte dette videre (etter tre år), anbefaler saksbehandler å tildele hele 
søknadssummen. I så fall kan denne sees opp mot tildeling til «Åpen domkirke» som har tilnærmet 
lik tildelingssum. 

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Acta region øst  

Prosjektbeskrivelse: Leirarbeid for barn og unge i region øst, særlig fokus på rekruttering og 
utvikling av leder. Region øst (Oslo og Akershus) arrangert i 2015 23 leirer med til sammen 693 
deltakere. På leirene ønsker man at lederen ikke skal betale for å være med å gjøre en jobb, derfor 
går ikke leirarbeidet i pluss og man søker derfor andre støttemuligheter. Søknaden sier ikke noe om 
hvor mange deltakere som er fra Oslomenighetene.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 1 året 

Søknadssum: 80 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Acta gjør et viktig arbeid med sitt leirarbeid. Det er forståelig at man 
ønsker at lederne skal slippe å betale for å gjøre en frivillig innsats. Søknaden kan likevel ikke anses 
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som helt innenfor kriteriene, da det er svært liten overføringsverdi til andre.   

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Changemaker  

Prosjektbeskrivelse: Kurshelg for å inspirere ungdommer etter konfirmasjon til å engasjere seg i 
arbeidet for en mer rettferdig verden. Helgen skal ha fokus på tema politisk, personlig engasjement 
og handling gjennom foredrag og aktiviteter. Kurset skal bidra til at ungdommene kan ta dette med 
til sine menigheter og bruke det inn i trosopplæringsarbeidet. Kurset vil tilbys som et prøveprosjekt i 
en eller to menigheter (prosti) våren 2017. Dette gjøres rundt om i landet.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 1 året  

Søknadssum: 20 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Nesten alle menighetene i Oslo bispedømme har egne lederkurs for 
fjorårskonfirmanter og mange har også deltakere på LiV-kurs eller Loved og noen prostier har egne 
lederkurs på prostiplan. I motsetning til søknaden fra Freethem, ser det ikke ut til at søker har vært i 
kontakt med menigheter for å avklare mulig samarbeid.   

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden  

GUDSTJENSTELIV 

Menighet/ org: Tro og Lys Norge 

Prosjektbeskrivelse: Sommersamling. Tro og Lys Norge er en kristen felleskirkelig bevegelse for 
utviklingshemmede, deres familier og venner. I Oslo bispedømme har de to grupper (Lambertseter 
og Nordstrand). Det søkes om tilskudd for disse to gruppene for deltakelse på sommersamling som 
Tro og Lys arrangerer 6.- 9. juli.  

Lengde for søknaden: 1 år  

Søknadssum: 30 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Tro og Lys Norge fikk tildeling til dette for to år siden. Tiltaket ansees 
som godt, men med tanke på kriteriet om å se på tidligere tildelinger vurderer saksbehandler at 
disse ikke står for tur i år. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden  

Menighet/ org: Oppsal menighet  

Prosjektbeskrivelse: O2- ungt felleskap. Menigheten søker om midler til å videreutvikle O2- ungt 
felleskap konseptet som de fikk OVF- midler til oppstart av i fjor. O2 står for Oppsal 2 «den andre 
gudstjenesten». Ungdommene møtes til kafe kl 18.00 og feirer deretter gudstjeneste. Deres motto 
er: «Det er ikke godt for mennesket å være alene, kom derfor til O2 og bli med i felleskapet». 
Ungdommene lager og drifter dette arbeidet gjennom en styringsgruppe i samarbeid med en 
kateket og prest.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 2 året 
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Søknadssum: 20 600 kr  

Vurdering etter kriteriene: Saksbehandler vurderer søknaden til å være innenfor satsningsområdet. 
Søker fikk tildeling i 2016, som det første av tre år. Rapporten viser at prosjektet er i god gang og at 
ungdommene har bidratt til å utforme liturgien i den nye gudstjenesten, noe som har ført til økt 
fellesskap. 

Saksbehandler anbefaler søknaden  

Menighet/ org: Ullern menighet  

Prosjektbeskrivelse: Musikkopplæring ungdom. Ullern menighet har et stort ungdomsarbeid 
gjennom Aktivum (ungdomsklubb), lederkurs og mange konfirmanter (116 i 2017) Disse er med på 
kveldsmesser og det er obligatorisk for lederkurs og konfirmanter. Menigheten ser at disse ikke 
nødvendigvis kommer tilbake når det obligatoriske er avsluttet. Menigheten jobber nå med å 
videreutvikle kveldsmessene for å bedre ta utgangspunkt i ungdommens trospraksis, en del av det 
arbeidet handler om musikk. De vil derfor ha et halvt års opplæring av musikkteam til kveldsmessen.  
Denne opplæringen tenkes kjørt to ganger, en på vår og en på høst. Opplæringen vil foregå gjennom 
besøk i andre menigheter for inspirasjon, seminar, øvelser og praksis på kveldsmesser. De søker om 
lønnsmidler for å gjennomføre kursene.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 1 år 

Søknadssum: 113 512 

Vurdering etter kriteriene: Dette tiltaket er utenfor kriteriene, da det søkes i all hovedsak om midler 
til individuell instrumentopplæring, samt til en adm.stilling på 15 %.  Det er vanskelig å se hvordan 
dette tiltaket kan føre til at andre menigheter kan dra nytte av erfaringene.  

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Døves menighet i Sandefjord  

Prosjektbeskrivelse: Hente- og bringetransport for enslige eldre døve. Døves menighet i Sandefjord 
dekker store områder hvor døve bor spredt rundt i Vestfold, Buskerud og Telemark. Hovedvekten av 
menighetens medlemmer bor i Sandefjord og omegn. I tillegg til gudstjeneste arrangeres det 
juletrefest, åpent hus, hyggesamvær osv. Døvekirkens mål er å få enslige og eldre døve som bor 
hjemme til å kunne komme å disse arrangementene. Mange av disse har lang avstand og får ikke 
støtte til TT- kort gjennom NAV (ifølge søker) Det søkes om midler til å dekke transport for 36 
arrangementer i året for ca 6 deltakere som skal betale en egenandel per tur på ca 111 kr.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 1 året 

Søknadssum: 20 000 

Vurdering etter kriteriene: Søknadssummen er basert på deltakelse på hele 36 arrangement, noe 
som anses som ganske høyt. Saksbehandler er usikker på hvordan denne støtten skal fungere. 
Søknaden beskriver at tjenesten skal gjøres av menighetsrådets medlemmer, mens det i budsjettet 
er beregnet honorar på 400,- per tur per sjåfør. Det skal også dekkes kilometergodtgjørelse. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Døves menighet i Oslo 
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Prosjektbeskrivelse: Hente- og bringetransport for enslige eldre døve. Døves menighet i Oslo søker 
om det samme som Sandefjord. I Oslo er området Oslo og Akershus. I Oslo har man regnet ønsket 
støtte ut fra 60 arrangementer.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 1 året 

Søknadssum: 40 000 kr  

Vurdering etter kriteriene: Søknadssummen er basert på deltakelse på hele 60 arrangement, noe 
som anses som veldig høyt. Saksbehandler er usikker på hvordan denne støtten skal fungere. 
Søknaden beskriver at tjenesten skal gjøres av menighetsrådets medlemmer, mens det i budsjettet 
er beregnet honorar på 400,- per tur per sjåfør. Det skal også dekkes kilometergodtgjørelse. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Menighet/ org: Torshov og Lilleborg menighet  

Prosjektbeskrivelse: Messe med måltid.  Torshov og Lilleborg menighet vil to ganger i året arrangere 
messe med måltid. Messen, som skal starte kl 16.00, skal ha et annerledes musikalsk uttrykk, med 
profesjonelle musikere, mye deltakelse fra menigheten og et varmt måltid etter messen. 
Menigheten tenker at messe og måltid aktivt skal brukes til å invitere til dåp. Frivillige i 
barnearbeidet er tenkt inn i gjennomføringen og ungdommen skal bidra med barnepass.  

Lengde for søknaden: 3-årig, 1 året 

Søknadssum: 40 000 

Vurdering etter kriteriene: Søknaden vurderes som innenfor kriteriene, og med tanke på satsningen 
på dåp i bispedømmet, virker dette som interessant å teste ut. Det er likevel et spørsmål om 
innholdet kan betraktes som veldig nyskapende og i hvilken grad det har noen overføringsverdi til 
andre menigheter. Hoveddelen av midlene skal gå til honorar av musikere og foredragsholder. 

Saksbehandler anbefaler ikke søknaden 

Anbefalte søknader (i blått) som kan dekkes gjennom å endre på tildelingssummen til de 
foreslåtte videreførte prosjektene eller bytte noen av disse ut. 

Saksbehandler foreslår disse søknadene i prioritert rekkefølge sett opp mot den foreslåtte 
tildelingen til «Åpen kirke i Domkirken» (75 000): 

a) Grorud menighet med prosjektet «med føtter styrker vi røtter», kr 72 310  
b) Majorstua+ «Salmekanal på Youtub», kr 50 000 
c) Freethem «undervisningsopplegg konfirmanter» og Høvik menighet «guttekor», til sammen 

kr 75 000 
d) Bøler menighet «hjerterom- flyktninger» og Orgelfestival fra Kfio på til sammen kr 50 000 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd forplikter seg for perioden 2017 – 2019 til å avsette OVF-midler til Påske og 
Pasjon med inntil kr 125 000, Dialogsenteret med inntil kr 125 000 og misjonsrådgiver med kr 
150 000, forutsatt at prosjektene ikke er finansiert over andre budsjettposter. 
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Oslo bispedømmeråd tildeler OVF- midler for 2017 til følgende prosjekter : 

Diakoni 

Kirkelig dialogsenter                                                                   125 000 

Åpen kirke domkirken            75 000 

Barn og Unge  

Vestre Aker konfirmantfestival                                                  41 000 

Kirkemusikk og kultur  

Påske&Pasjon                                                                             125 000 

Gudstjenesteliv 

Oppsal O2         20 000 

Annet  

Administrasjonskostnader OBDR                                            40 000 

Misjonsrådgiver                                                                       150 000 

Sum                       576 000                                                                            
 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magne Sandberg 423 16/00021-6    

 
 

 
 
 

Vålerengen sokn søker navneendring til Vålerenga sokn 
 
 
 
Vedlegg:  
Vålerengen sokn søker om navneendring til Vålerenga sokn - domprostens uttalelse.msg 
Uttalelse til navneendring fra KfiO - 2017 02 14.docx 
Vålerenga Menighet (L)(391816).pdf 
 
 

Saksorientering 
Bakgrunn  

Vålerengen menighetsråd henvendte seg i brev av 12. desember 2016 til Oslo 
bispedømmeråd med informasjon om at rådet hadde bestemt at soknet skulle skifte navn til 
Vålerenga sokn fra 1. januar 2017. Samtidig ba de Oslo bispedømmeråd om å gjøre de 
nødvendige vedtak og endringer slik at dette kunne gjennomføres.  
 
Vålerengen menighetsråd ble informert om at det er en relativt omstendelig prosess å endre 
navn. Etter kirkeloven § 2 annet ledd er det Kongen som fastsetter navn på sokn. Dette er 
delegert til departementet som igjen har delegert dette til bispedømmerådet  
(jf. delegasjonsbrev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 19. juli 1996).  
I delegasjonsbrevet står også at bispedømmerådet skal henvende seg til Språkrådet for å be 
om tilrådning. Det er altså ikke menighetsrådet som bestemmer hva navnet på soknet skal 
hete, men Oslo bispedømmeråd. 
 
I slike saker har administrasjonen gjerne bedt om at menighetsmøtet i det aktuelle soknet 
avgir en uttalelse, jf. kirkeloven § 11 tredje ledd, og at menighetsrådet deretter behandler 
saken på bakgrunn av uttalelsen og sender søknad til bispedømmerådet. I kontakt med 
Vålerengen menighet ble det informert om at saken ikke har vært behandlet på 
menighetsmøte. Det ble imidlertid poengtert at da saken ble drøftet på menighetsrådsmøtet, 
ble navneendringen vedtatt enstemmig, og at det ikke synes å være noen motstand mot en 
navneendring, da Vålerenga er det navn de fleste benytter på området, soknet og kirken. På 
denne bakgrunn anså administrasjonen at det ikke var nødvendig at saken først behandles 
på menighetsmøte, og anser derfor henvendelsen fra Vålerengen menighetsråd som en 
søknad om skifte av navn på soknet. 
 
Uttalelser i saken  
Oslo bispedømmeråd ba i brev av 3. januar 2017 til Kirkelig fellesråd i Oslo og domprosten 
om uttalelse i saken. 
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Domprosten skriver i sin uttalelse i e-post av 13. februar 2017 blant annet «Umiddelbart 
tenker jeg det er riktig at soknet endrer til samme navn som bydelen formelt bruker, nemlig 
Vålerenga. Det har med gjenkjennelse og identifikasjon i lokalbefolkningen å gjøre.»  
 
Kirkelig fellesråd i Oslo uttalte seg i brev av 13. februar 2017: «Kirkelig fellesråd har ingen 
merknader til eller innvendinger til en slik navneendring.»  
 
Oversendelse til Språkrådet  
I flg delegasjonsbrev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 19. juli 1996 
skal bispedømmerådet henvende seg til Språkrådet for å be om en foreløpig tilrådning, som 
så skal sendes på høring til berørte instanser, før Språkrådet utarbeider en endelig tilråding 
som gir grunnlag for bispedømmerådets endelige vedtak. Administrasjonen har forstått at 
Språkrådet har endret praksis i dette og avgir uttalelse kun en gang. Administrasjonen 
oversendte brev om dette 16. februar 2016 med den informasjonen som så langt var 
innhentet fra kirkelig hold, og ba om uttalelse i saken.  
 
Videre saksgang 
Før navneendringen eventuelt kan gjennomføres må kommunale myndigheter og Kartverket 
kontaktes for å opppdatere registre, kart mm. Det antas at Kirkelig fellesråd I Oslo er den 
naturlige instans til å følge opp dette videre. 
 
Konklusjon 
Det avventes en uttalelse fra Språkrådet. Bispedømmerådet fatter vedtak i saken med 
forbehold om Språkrådets tilbakemelding. 
 

 
Forslag til vedtak 
Under forutsetning av at Språkrådet gir sin tilslutning til navneendringen, vedtar Oslo 
bispedømmeråd at Vålerengen sokn endrer navn til Vålerenga sokn.  Vedtaket trer i kraft fra 
den dato Vålerengen menighetsråd i samråd med bispedømmerådet og Kirkelig fellesråd i 
Oslo fastsetter. 
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elise Sandnes 550 17/01859-1    

 
 

 
 
 

Prosjekt kirkebruksplan - godkjenning av mandat 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektmandat Kirkebruksplan.docx 
 
 

Saksorientering 
Vedlagt følger forslag til prosjektmandat - Kirkebruksplan for Oslo.  
 
Prosjektet er initiert av Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) i samarbeid med Oslo 
bispedømmeråd. 
 
KfiO vedtok i møte 16.februar sak F 04/17 det vedlagte mandatet. Kirkevergen fikk fullmakt 
til å gjøre mindre redaksjonelle endringer i samråd med stiftsdirkektør.  
 
Mandatet er drøftet i prostemøtet 9.februar og i felles kontaktmøte for prestene og 
administrasjonen 14.februar. Mindre endringer som fremkom i disse møtene er tatt inn i 
mandatet. Kirkevergen deltok i prostemøtet under behandling av saken. 
 
Prost Trond Bakkevig og kirkefagsjef Jorun Elisabeth Berstad Weyde foreslås som 
medlemmer i prosjektgruppen.  
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte prosjektmandat for en Kirkebruksplan for Oslo. 
Prost Trond Bakkevig og kirkefagsjef Jorun Elisabeth Berstad Weyde oppnevnes til 
prosjektgruppen. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 553 17/00632-5    

 
 

 
 
 

Søknad om avhendelse av del av kirketomten i Heggedal 
 
 
 
Vedlegg:  
Søknad om godkjennelse av avhending av del av kirketomten i Heggedal 
 
 

Saksorientering 
Heggedal sokn søker om å få avhende et areal på 215m2 av kirketomten i Heggedal, se 
skravert felt på vedlagt kart. Salg av kirkeeiendom skal godkjennes av bispedømmerådet, 
jmf Kirkeloven § 18. 
 
Arealet har i mange år vært brukt som parkering for et kjøpesenter på naboeiendommen. 
Nye eiere av sentret ønsker å kjøpe arealet i forbindelse med ombygging av sentret. Arealet 
ligger på et lavere plan enn kirke og menighetshus og er avgrenset med en støttemur mot 
øvrig del av eiendommen. Arealet fremstår derfor som en naturlig del av parkeringsområdet 
for sentret og ikke for kirken. Kirken har sitt parkeringsareal på andre siden av kirken (hvitt 
felt på kartet). Det omtalte arealet er derfor av liten nytte for kirken. 
 
Etter Kirkeloven eies kirke og kirketomt av soknet og forvaltes av kirkelig fellesråd i 
kommunen. I denne skaen har både menighetsrådet og fellesrådet gått inn for salg. 
 
Vedtak i Heggedal menighetsråd 7.9.16: 

 
 
Vedtak i Asker kirkelig fellesråd 19.1.17: 
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<sitat slutt> 
 
 
Avtale om avhendelse 
Avtalen følger vedlagt og gir soknet kr 350.000,- for arealet. Kjøper skal vedlikeholde 
støttemuren og grensegjerde. Avtalen synes akseptabel. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd godkjenner i henhold til søknaden salg av et areal på 215 m2 av 
kirketomten i Heggedal sokn.  
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 17/01430-9    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
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