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MØTEPROTOKOLL  

 

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 06.11.2017 kl. 16:00 – 21.20 
Sted: Bispegården 
Arkivsak: 17/00149 

  

Tilstede:  Gard Realf Sandaker-Nielsen, Harald Hegstad, Odd Einar Dørum, 

Jørgen Foss, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Skjøtskift, Jofrid 

Brennsæter, Anne Berit Evang, Tone Louise Stranden og Anne-May 

Grasaas  
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Knut Lundby og Fredrik Midttømme (begge uten stemmerett) 

  

Forfall:  Katja Eidesen, Knut Rune Saltnes (varamedlem) 
  

Andre: Elise Sandnes - stiftsdirektør, Eldrid Eide Røyneberg- personalsjef 

(sakene 82,83,85,87), Magnar Helgheim – økonomi- og 

administrasjonssjef (sakene 82,83,85-87), Jorun Elisabeth Berstad 

Weyde – kirkefagsjef (sakene 82,83,85,87), Inger Anne Naterstad – 

Presteforeningen (sakene 85 og 87), Heinke Foertsch – teoLOgene 

(sakene 82,83,85,87), Gunnar Næsheim – prost i Bærum (sakene 82, 

83,85), Trond Bakkevig – prost i Vestre Aker (sak 87) og Gry Friis 

Eriksen - seniorrådgiver (sakene 88-91). 
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82/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 

Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 87/17 Tilsetting sokneprest Bakkehaugen, 

Majorstuen og Vestre Aker behandles for lukkede dører. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

83/17 Godkjenning av protokoll fra Obdr 25.09.2017 
 

Vedtak  

 
Protokoll fra møte i Obdr 25.09.2017 godkjennes med merknad om at Eleanor Brenna ikke 
var tilstede i møtet. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

84/17 Referat- og orienteringssaker 
 

84/17.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. 
 
Fungerende biskop Anne-May Grasaas og stiftsdirektør orienterte. 

84/17.2  Referat fra prostemøte 07.09.2017 

 

 

Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

85/17 Bærum prosti - orientering ved prosten 
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Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker prost Gunnar Næsheim og tar redegjørelsen om Bærum prosti 

til orientering. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

86/17 Økonomistatus pr august 2017 og årsprognose 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 31.8 og års prognose 2017 til 

etterretning, samt informasjonen om statsbudsjett 2018. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

87/17 Tilsetting av sokneprest i Bakkehaugen, Majorstuen og 
Vestre Aker sokn; Vestre Aker prosti 
 

Vedtak  
Som sokneprest i Vestre Aker prosti med Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn 
som tjenestested tilsettes:  
1. Ulrike Lunde 
 
Subsidiært tilsettes:  
2. Hanne Oddrun Gebhardt Kleveland 
3. Hanne Slåtten 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

88/17 Høring om Kirkerådets sammensetning 
 

Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd takker for anledningen til å avgi høringssvar vedrørende Kirkerådets 

sammensetning. Oslo bispedømmeråd oversender følgende svar på spørsmålene i 

Kirkerådets høringsnotat av 26.september 2017: 

 
Særlig om leder av Kirkerådet 

Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet? 

 

Oslo bispedømmeråd ønsker en videreføring av bestemmelsen om at Kirkemøtets valgte 

medlemmer er valgbare til leder av Kirkerådet. 

 
Kirkerådets sammensetning 

Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være 

representert i Kirkerådet? Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets 

medlemmer må være medlem av Kirkemøtet? 
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Enten alternativ 1:  

Oslo bispedømmeråd mener Kirkerådet bør velges av Kirkemøtet på fritt grunnlag ut fra 

kompetanse og en bredest mulig representasjon fra bispedømmene.  

 

Eller alternativ 2: 

Oslo bispedømmeråd mener at hvert bispedømme bør være representert i Kirkerådet. 

Kirkerådets medlemmer bør være medlem av Kirkemøtet. 

 

Representasjon av prester og lek kirkelig tilsatte 

Har høringsinstansen synspunkter på antallet prester i Kirkerådet? 

 

Enten alternativ 1: Antallet prester bør være som i dag. 

Eller alternativ 2: Antallet prester reduseres fra fire til tre representanter  

 

Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet? 

 

Enten alternativ 1: Antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet bør være som i dag.  

Eller alternativ 2: Antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet bør økes fra én til to representanter. 

De leke kirkelige tilsatte velges på egen kvote. 

 

Lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

Har høringsinstansen synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk kirkeråds 

deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet? 

Oslo bispedømmeråd mener at lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd skal ha 

møte-, tale og forslagsrett i Kirkerådet. 

 

Ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet 

Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet kan 

ivaretas? 

Det bør fortsatt tilstrebes minst 20 prosent representasjon av unge under 30 år.  

Lederen av UFUNG har møte-, tale- og forslagsrett i Kirkerådet. 

 

Varamedlemmer 

Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet? 

Hver representant i Kirkerådet har to personlige varamedlemmer.  

 
Representasjon av begge kjønn 

Oslo bispedømmeråd mener i tråd med tidligere uttalelser og Strategiplan for likestilling 

mellom kjønn i Den norske kirke, at det bør tilstrebes minst 40 prosents representasjon av 

begge kjønn i Kirkerådet. Dette aspektet er ikke omtalt i høringsnotatet fra Kirkerådet. 
 

 

 

 

Møtebehandling 

Spørsmålene i høringsnotatet ble behandlet punkt for punkt.  

Følgende forslag til vedtak ble fremmet i møtet: 

 

Alternativt forslag fra Kristin Gunleiksrud Raaum: 

Oslo bispedømmeråd ønsker at leder av Kirkerådet velges blant Kirkemøtets leke (ikke 

tilsatte) valgte medlemmer.  

 

Tilleggsforslag fra Kristin Gunleiksrud Raaum:  

Det velges en lek (ikke tilsatt) valgt fra hvert bispedømme. 

 

Det ble votert over tre alternative forslag til antall prester og lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet. 
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Tilleggsforslag fra Jørgen Foss: 

Leder av UFUNG velges av Ungdommens Kirkemøte.  

Oslo bispedømmeråd ønsker en helhetlig gjennomgang av ungdomsdemokratiet. 

 
Votering 

 
Leder av Kirkerådet 

Administrasjonens forslag: Oslo bispedømmeråd ønsker en videreføring av bestemmelsen 

om at Kirkemøtets valgte medlemmer er valgbare til leder av Kirkerådet (4 stemmer). 

Alternativt forslag fra Gunleiksrud Raaum: Oslo bispedømmeråd ønsker at leder av 

Kirkerådet velges blant Kirkemøtets leke (ikke tilsatte) valgte medlemmer (6 stemmer). 

 
Kirkerådets sammensetning 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Gunleisksrud Raaum: Det velges en lek (ikke tilsatt) valgt fra hvert 

bispedømme (enstemmig vedtatt). 

 

Representasjon av prester og lek kirkelig tilsatte 

Det ble votert over tre alternative forslag: 

To prester og én lek kirkelig tilsatt – (4 stemmer) 

To prester og to lek kirkelig tilsatte – (5 stemmer) 

Tre prester og én lek kirkelig tilsatt – (1 stemme) 

De leke kirkelige tilsatte velges på egen kvote (enstemmig) 

 

Lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Jørgen Foss: Leder av UFUNG velges av Ungdommens Kirkemøte.  

Oslo bispedømmeråd ønsker en helhetlig gjennomgang av ungdomsdemokratiet 

(enstemmig vedtatt). 

 
Varamedlemmer 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Representasjon av begge kjønn 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak  

 

Oslo bispedømmeråd takker for anledningen til å avgi høringssvar vedrørende Kirkerådets 

sammensetning. Oslo bispedømmeråd oversender følgende svar på spørsmålene i 

Kirkerådets høringsnotat av 26.september 2017: 

 

Særlig om leder av Kirkerådet 

Et flertall i Oslo bispedømmeråd ønsker at leder av Kirkerådet velges blant Kirkemøtets leke 

(ikke tilsatte) valgte medlemmer (6 stemmer). 

Et mindretall i Oslo bispedømmeråd ønsker en videreføring av bestemmelsen om at 

Kirkemøtets valgte medlemmer er valgbare til leder av Kirkerådet (4 stemmer). 

 

Kirkerådets sammensetning 

Oslo bispedømmeråd mener at hvert bispedømme bør være representert i Kirkerådet. 

Kirkerådets medlemmer bør være medlem av Kirkemøtet. Det velges en lek (ikke tilsatt) 

valgt fra hvert bispedømme (enstemmig). 
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Representasjon av prester og lek kirkelig tilsatte 

Oslo bispedømmeråd er delt i synet på antall prester og lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet: 

To prester og én lek kirkelig tilsatt – (4 stemmer) 

To prester og to lek kirkelig tilsatte – (5 stemmer) 

Tre prester og én lek kirkelig tilsatt – (1 stemme) 

De leke kirkelige tilsatte velges på egen kvote (enstemmig). 

 
Lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

Oslo bispedømmeråd mener at lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd skal ha 

møte-, tale og forslagsrett i Kirkerådet (enstemmig). 

 

Ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet 

Det bør fortsatt tilstrebes minst 20 prosent representasjon av unge under 30 år.  

Lederen av UFUNG har møte-, tale- og forslagsrett i Kirkerådet. Leder av UFUNG velges av 

Ungdommens Kirkemøte. Oslo bispedømmeråd ønsker en helhetlig gjennomgang av 

ungdomsdemokratiet (enstemmig). 

 

Varamedlemmer 

Hver representant i Kirkerådet har to personlige varamedlemmer (enstemmig). 

 

Representasjon av begge kjønn 

Oslo bispedømmeråd mener i tråd med tidligere uttalelser og Strategiplan for likestilling 

mellom kjønn i Den norske kirke, at det bør tilstrebes minst 40 prosents representasjon av 

begge kjønn i Kirkerådet. Dette aspektet er ikke omtalt i høringsnotatet fra Kirkerådet 

(enstemmig). 

 

 

 

 

 

89/17 Forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen legge fram forslag til svar og kommentarer til 

hvert spørsmål på bakgrunn av rådets drøftinger 6. november til den endelige behandlingen 

av høringen i bispedømmerådets møte 18. desember 

 

 

 

 

 

90/17 Endring av kirkelig tilknytning ved kommunesammenslåing 
mellom Asker, Røyken og Hurum kommuner 
 

Forslag til vedtak 
 

På bakgrunn av de innsendte høringssvar og drøftinger i rådet, anbefaler Oslo 

bispedømmeråd at Røyken og Hurum kommuner overføres fra Lier prosti til Asker prosti, slik 

at Asker prosti, Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd har sammenfallende grenser fra 

1.1.2020. Soknene i nye Asker kommune tilfaller Oslo bispedømme fra 1.1.2020.   

Saken oversendes Kirkerådet for uttalelse.  
 

 

 
Møtebehandling 

Harald Hegstad fremmet et alternativt forslag til vedtak: 

Soknene i nye Asker kommune tilfaller Tunsberg bispedømme fra 1.1.2020 
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Votering 

Administrasjonens forslag til vedtak: 9 stemmer 

Alternativt forslag fra Harald Hegstad: 1 stemme 

 

Vedtak  

På bakgrunn av de innsendte høringssvar og drøftinger i rådet, anbefaler Oslo 

bispedømmeråd at Røyken og Hurum kommuner overføres fra Lier prosti til Asker prosti, slik 

at Asker prosti, Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd har sammenfallende grenser fra 

1.1.2020. Soknene i nye Asker kommune tilfaller Oslo bispedømme fra 1.1.2020.   

Saken oversendes Kirkerådet for uttalelse. 

 

 

 

 

 

 

91/17 Endring av navn på prostier 
 

Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd har med bakgrunn i vedtak i OBDR sak 91/12 vedrørende forslag om 

navneendring av Østre Aker prosti behandlet navnsetting av prostier i Oslo 

fellesrådsområde. Bispedømmerådet takker for en historisk og helhetlig utredning av saken. 

Oslo bispedømmeråd vedtar å opprettholde dagens navn på prostiene. Saken sendes ikke 

ut på ny høring. 

 

 
Møtebehandling 

Stiftsdirektør orienterte om prostemøtets behandling av saken. 

 

Med bakgrunn i drøftingen i møtet ble det fremmet alternativt forslag til siste del av 

administrasjonens forslag til vedtak: 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at Østre Aker prosti endrer navn til Groruddalen prosti. 

Saken sendes på høring til berørte parter.  

Bispedømmerådet anbefaler også at Nordre Aker prosti endrer navn. Administrasjonen bes 

om å innhente navneforslag fra berørte parter og legge saken frem for bispedømmerådet til 

ny behandling. 

 
Votering 

Alternativt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd har med bakgrunn i vedtak i OBDR sak 91/12 vedrørende forslag om 

navneendring av Østre Aker prosti behandlet navnsetting av prostier i Oslo 

fellesrådsområde. Bispedømmerådet takker for en historisk og helhetlig utredning av saken. 

 

Oslo bispedømmeråd anbefaler at Østre Aker prosti endrer navn til Groruddalen prosti. 

Saken sendes på høring til berørte parter.  

 

Bispedømmerådet anbefaler også at Nordre Aker prosti endrer navn. Administrasjonen bes 

om å innhente navneforslag fra berørte parter før saken legges frem for bispedømmerådet til 

ny behandling. 
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92/17 Eventuelt 
 
Møtebehandling 

Odd Einar Dørum reiste spørsmål om det er oljefyring i kirkene i Oslo bispedømme.  
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