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48/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

49/17 Godkjenning av protokoll fra Obdr 22.05.2017 
 

Vedtak  

Protokoll fra møte i Obdr 22.05.2017 godkjennes uten merknader. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

50/17 Referat- og orienteringssaker 
 

50/17.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden 
                         Biskop, stiftsdirektør og nestleder i Kirkerådet orienterte. 
 

50/17.2   Diakonal satsing i Oslo bispedømme 

 
 

Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 
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51/17 Møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo 
kommune 
 

Møtebehandling 

Bispedømmerådets leder Gard Realf Sandaker-Nielsen og byråd for kultur, idrett og 

frivillighet Rina Mariann Hansen innledet til samtale. 

 
Vedtak  

Samtalen med byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen, 

tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

52/17 Økonomistatus pr mai 2017 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr første tertial 2017 til etterretning.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

53/17 Møtegodtgjørelse Oslo bispedømmeråd 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar justerte satser for møtegodtgjørelse for bispedømmerådet med 

virkning fra 1.januar 2017:                                                                                                      

Leder  årlig  0,50G  pt  46.817,00                                     

Nestleder årlig  0,15G  pt 14.045,00                                    

Møteleder møte  0,026G pt   2.400,00                                 

Medlemmer møte  0,013G pt   1.200,00           

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

54/17 Tildeling mindreforbruksmidler trosopplæring 
 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tildeler mindreforbruksmidler trosopplæring til de foreslåtte søknadene 

innenfor de ulike kategoriene:  

Trosopplæringskonferanse kr   98 000 

Tiltak frivillighet   kr 105 600 

Tiltak ungdomsfasen   kr 513 000 

Tiltak dåp    kr     1 100  

Sum     kr 717 700  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

55/17 Høring om nye regler for valg til menighetsråd og 
bispedømmeråd/Kirkemøtet 
 

Forslag til vedtak 
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Oslo bispedømmeråde vedtar det fremlagte høringssvaret med de merkander som fremkom 

i møtet: 

 

2.1: Direkte valg eller kombinasjonsvalg:  

Oslo bispedømmeråd støtter alternativ 2 i notatet: Direkte valg av alle de leke medlemmene.  

 

2.2. Flertalls- og forholdstallsvalg ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 

kirkemøtet: 

Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 2) ordning med nominasjonskomiteens liste og 

andre lister – samtidige frister. 

 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper: 

Oslo bispedømmeråd ønsker at det innføres en tilskuddsordning til den enkelte 

nominasjonsgruppe. Tilskuddet brukes til informasjon og trykking av valglister, ut fra en 

vedtatt (minimums)standard.  

 

2.4 Personvalgregler: 

OBDR anbefaler at ordningen med å gi inntil tre tilleggsstemmer videreføres. Det bør ikke 

åpnes opp for å stryke kandidatnavn. Om det innføres sperregrense for personlig 

stemmetall, bør grensen bli satt lavest mulig, inntil 5 %. 

 

2.5 Valgkretser og stemmekretser: 

OBDR ønsker at det skal være mulig å avgi stemme på valgdagen i det prostiet som soknet 

tilhører. 

 

3.2.2 Manntall: 

OBDR ønsker at medlemskapsstatusen settes til selve valgdagen, gitt at velgeren kan 

framvise dokumentasjon for at innmeldingen har funnet sted. 

Manntall for prester og leke kirkelig tilsatte: 

OBDR støtter at det opprettes og oppdateres et manntall for stemmeberettigede prester og 

leke kirkelig tilsatte. 

 

5.1. Valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Oslo bispedømmeråd ønsker at presters stemmerett følger ansettelse i ordnet kirkelig 

prestetjeneste, som beskrevet i saksfremlegget. Dagens ordning opprettholdes for 

feltprestene ved at de avgir stemme i det bispedømmet de tjenestegjør. 

 

5.3 Valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Oslo bispedømmeråd støtter at valg til døvemenighetenes valg til lek representant omgjøres 

til direkte valg, at nominasjonskomiteen består av de leke medlemmene i Døvekirkens 

fellesråd. Oslo bispedømmeråd ønsker at det åpnes opp for supplerende nominasjon. 

 

 

Møtebehandling 

Kristin Skjøtskift fremmet skriftlig alternative forslag til følgende punkt: 

 

2.2: Oslo bispedømmeråd anbefaler et justert alternativ 4) ordning med utgangspunkt i flere 

selvstendige lister, uten en nominasjonskomité – intensjonsfrist og listefrist. 

(Forslaget ble fremlagt med skriftlig begrunnelse og presisering). 

 

2.3: Tillegg: Om listene får valgte medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøte, bør det gis 

økonomisk støtte gjennom hele valgperioden, basert på antall valgte medlemmer. 

 

2.4: Siste setning endres til: Det bør ikke innføres sperregrense for personlig stemmetall. 

Oslo bispedømmeråd mener også det må være mulig for en liste å sikre én kandidat med et 

stemmetillegg.  
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Nytt punkt: Valg til Kirkeråd (KR) er ikke omfattet av denne høringen, men Oslo 

bispedømmeråd vil likevel spille inn noen synspunkter. Blandingen av ansatte og leke 

medlemmer gjør valget utfordrende, spesielt når det også skal tas hensyn til geografi. Med 

dagens ordning risikerer vi å få medlemmer av KR med veldig få stemmer bak seg i 

Kirkemøtet. Valgordningen for KR bør derfor gjennomgås i sin helhet. 

 

Med bakgrunn i Døvekirkens høringssvar ble det fremmet forslag om følgende tillegg: 

5.3. Oslo bispedømmeråd ønsker å opprettholde ordningen med én representant fra 

Døvekirken i Oslo  bispedømmeråd, men foreslår at Døvekirkens vararepresentant i 

bispedømmerådet får møte-, tale- og forslagsrett på Kirkemøtet. 

 

Votering 

Hvert punkt ble tatt opp til votering: 

2.1: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt 

2.2: Administrasjonens forslag: Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 2) – 3 stemmer 

2.2: Kristin Skjøtskifts forslag: Oslo bispedømmeråd anbefaler justert alternativ 4) – 8 

stemmer 

2.3: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.  

       Tilleggsforslag fra Kristin Skjøtskift vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot. 

2.4: Forslag fra Kristin Skjøtskift enstemmig vedtatt 

2.5: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

3.2.2: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

5.1. Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

5.3. Administrasjonens forslag med tillegg enstemmig vedtatt. 

Nytt punkt forslag fra Kristin Skjøtskift enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte høringssvaret med de merkander som fremkom i 

møtet: 

 

2.1: Direkte valg eller kombinasjonsvalg:  

Oslo bispedømmeråd støtter alternativ 2 i notatet: Direkte valg av alle de leke medlemmene.  

 

2.2. Flertalls- og forholdstallsvalg ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 

kirkemøtet: 

Et mindretall på tre medlemmer anbefaler alternativ 2) ordning med nominasjonskomiteens 

liste og andre lister – samtidige frister. 

Et flertall på åtte medlemmer anbefaler justert alternativ 4) ordning med utgangspunkt i flere 

selvstendige lister, uten en nominasjonskomité – intensjonsfrist og listefrist. 

 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper: 

Oslo bispedømmeråd ønsker at det innføres en tilskuddsordning til den enkelte 

nominasjonsgruppe. Tilskuddet brukes til informasjon og trykking av valglister, ut fra en 

vedtatt (minimums)standard. Om listene får valgte medlemmer av bispedømmeråd og 

Kirkemøte, bør det gis økonomisk støtte gjennom hele valgperioden, basert på antall valgte 

medlemmer.  

(Siste setning vedtatt mot 3 stemmer) 

 

2.4 Personvalgregler: 

OBDR anbefaler at ordningen med å gi inntil tre tilleggsstemmer videreføres. Det bør ikke 

åpnes opp for å stryke kandidatnavn. Det bør ikke  innføres sperregrense for personlig 

stemmetall. Oslo bispedømmeråd mener også det må være mulig for en liste å sikre én 

kandidat med et stemmetillegg. 

 

2.5 Valgkretser og stemmekretser: 
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OBDR ønsker at det skal være mulig å avgi stemme på valgdagen i det prostiet som soknet 

tilhører. 

 

3.2.2 Manntall: 

OBDR ønsker at medlemskapsstatusen settes til selve valgdagen, gitt at velgeren kan 

framvise dokumentasjon for at innmeldingen har funnet sted. 

Manntall for prester og leke kirkelig tilsatte: 

OBDR støtter at det opprettes og oppdateres et manntall for stemmeberettigede prester og 

leke kirkelig tilsatte. 

 

5.1. Valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Oslo bispedømmeråd ønsker at presters stemmerett følger ansettelse i ordnet kirkelig 

prestetjeneste, som beskrevet i saksfremlegget. Dagens ordning opprettholdes for 

feltprestene ved at de avgir stemme i det bispedømmet de tjenestegjør. 

 

5.3 Valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Oslo bispedømmeråd støtter at valg til døvemenighetenes valg til lek representant omgjøres 

til direkte valg, at nominasjonskomiteen består av de leke medlemmene i Døvekirkens 

fellesråd. Oslo bispedømmeråd ønsker at det åpnes opp for supplerende nominasjon. 

Oslo bispedømmeråd ønsker å opprettholde ordningen med én representant fra Døvekirken 

i Oslo  bispedømmeråd, men foreslår at også Døvekirkens vararepresentant i 

bispedømmerådet får møte-, tale- og forslagsrett på Kirkemøtet. 

 

Valg til Kirkeråd (KR) er ikke omfattet av denne høringen, men Oslo bispedømmeråd vil 

likevel spille inn noen synspunkter. Blandingen av ansatte og leke medlemmer gjør valget 

utfordrende, spesielt når det også skal tas hensyn til geografi. Med dagens ordning risikerer 

vi å få medlemmer av KR med veldig få stemmer bak seg i Kirkemøtet. Valgordningen for 

KR bød derfor gjennomgås i sin helhet. 

 

 

 

 

 

56/17 Collettsgate 43 - årsregnskap 2016 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgate 43 har i møte 15.juni 

2017 gjennomgått årsregnskap og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet anser 

at stiftelsens formål er oppfyllt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet utover 

dette.  

 

 

 

 

 

57/17 Kirkelig dialogsenter - årsapport 2016 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker for arbeidet og tar til orientering årsmelding 2016 fra Kirkelig 

dialogsenter sammen med årsregnskap og annen informasjon.  

 

 

 

 

 

58/17 Oslo Hospital status juni 2017 
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Vedtak  

Oslo bispedømmeråd har i møte 15.06.17 drøftet spørsmålet om fremtidig lokalisering for 

bispedømmerådets administrasjon. Momenter  som fremkom i samtalen tas med i 

administrasjonens videre arbeid med saken. 

 

 

 

 

 

 

59/17 Endring av sammensetning i Oslo bispedømmeråd - nytt 
valgoppgjør for varamedlemmer 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd har med bakgrunn i Kirkerådets vedtak i møte 23.mars 2017 foretatt 

nytt valgoppgjør for valg av varamedlemmer til Oslo bispedømmeråd:  

 

Ingunn Brita Moser tildeles plassen som 2.varamedlem på nominasjonskomiteens liste. 

Trond Skard Dokka tildeles plassen som 3. varamedlem på nominasjonskomiteens liste. 

Trygve Eiliv Wyller tildeles plassen som 6. varamedlem på Åpen folkekirkes liste.  

 

Kirkerådet og varamedlemmene orienteres om vedtaket. 

 

 

 

 

 

 

60/17 Godkjenning av låneopptak Ullern menighet 
 

Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd godkjenner at Ullern menighetsråd kan ta opp lån på 15 millioner til 

bygging av barnehage, under forutsetning av at menighetsrådet har tilstrekkelig fri 

egenkapital i reserve til å håndtere uforutsette endringer i sin økonomi. Som et minimum må 

den være på 1 million kroner ved oppstart av barnehagedriften. 

 

 

Møtebehandling 

 

Knut Lundby fremmet forslag om tillegg til administrasjonens forslag til vedtak: 

«…. under forutsetning av at menighetsrådet i møte vedtar dette og har tilstrekkelig fri 

egenkapital… 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet forslag om følgende tillegg til administrasjonens 

vedtak: 

Bispedømmerådet ber om å få oversendt protokoll fra  menighetsrådets behandling av 

saken. 

 
Votering 

Begge tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner at Ullern menighetsråd kan ta opp lån på 15 millioner til 

bygging av barnehage, under forutsetning av at menighetsrådet i møte vedtar dette og har 

tilstrekkelig fri egenkapital i reserve til å håndtere uforutsette endringer i sin økonomi. Som 

et minimum må den være på 1 million kroner ved oppstart av barnehagedriften. 
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Bispedømmerådet ber om å få oversendt protokoll fra  menighetsrådets behandling av 

saken. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

61/17 Eventuelt 
 

 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 
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