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MØTEPROTOKOLL  

 

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 25.09.2017 kl. 16:00 
Sted: Bispegården 
Arkivsak: 17/00149 

  

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

(sakene 72, 73, 75 og 77), Jørgen Foss, Kristin Gunleiksrud Raaum, 

Jofrid Brennsæter, Trygve Rø, Tone Louise Stranden, Katja Eidesen, 

Eleanor Brenna, Anne-May Grasaas,  
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Anne-May Grasaas for Ole Christian Mælen Kvarme, Trygve Rø for 

Anne Berit Evang, Knut Lundby for Kristin Skjøtskift. 

Fredrik Midttømme (uten stemmerett). 

  

Forfall:  Ole Christian Mælen Kvarme, Anne Berit Evang og Kristin Skjøtskift 
  

Andre: Elise Sandnes, Eldrid Eide Røyneberg (sakene 72,73,75-77), Jorun Elisabeth 

Berstad Weyde (sakene 72, 73, 75), Trond Bakkevig ( sakene 72,73, 75-78), 

Kristine Thorstvedt (sak 76), Mette Kristin Brenna (sak 77), Svein Mikkel 

Hammerstrøm (sak 77), Fredrik Brekke Møller (sak 77) Inger Anne Naterstad – 

Presteforeningen (sakene 72,73,75-77), Heinke Foertsch – teoLOgene (sakene 

72,73,75-77), 
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72/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 78/17 Tilsetting kapellan Voksen behandles for 

lukkede dører. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

73/17 Godkjenning av protokoll fra Obdr 05.09.2017 
 

Vedtak  
Protokoll fra møte i Obdr 05.09.2017 godkjennes uten merknader. 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

74/17 Referat- og orienteringssaker 
 

74/17.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsiden.  
Fungerende biskop Anne-May Grasass, stiftsdirektør og leder av Kirkerådet Kristin 
Gunleiksrud Raaum orienterte. 

74/17.2  Referat fra kontaktmøte 07.09.2017 

74/17.3  Lokale lønnsforhandlinger 2017              

 
 

Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

75/17 Kirkens kommunikasjon i det offentlige rom 
 
 

Vedtak  
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Administrasjonen bes følge opp innspillene fra bispedømmerådet og videreutvikle en 

kommunikasjonsplan for Oslo bispedømme med mål og tiltak for kommunikasjonsarbeidet 

internt og eksternt. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

76/17 Vestre Aker prosti - orientering ved prosten 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar redegjørelsen om Vestre Aker prosti til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

77/17 Tilsettingsprosessen 
 

Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd opprettholder praksis med at menighetsrådene får komme med 

forslag på kandidater til intervju.  

  

«Kvinner oppfordres til å søke» tas ut som fast tekst i kunngjøring av ledende stillinger. 

Teksten settes inn når det vurderes som nødvendig for å ivareta kjønnsbalanse i den 

aktuelle funksjonen.  

 

«I sokn med flere prester legger Oslo bispedømme vekt på representasjon av begge kjønn i 

prestekollegiet» opprettholdes som fast tekst i kunngjøring av menighetspreststillinger. 

 

Oslo bispedømmeråd delegerer til stiftsdirektør å ansette i administrative stillinger med 

unntak av lederstillingene.  

 

Oslo bispedømmeråd anmoder Kirkerådet om å ta personalreglementene opp til ny revisjon 

med tanke på et mer enhetlig og ressurseffektivt tilsettingsreglement i Den norske kirke. 

 

 
Møtebehandling 

 

Forslag fra Knut Lundby om tillegg til første setning i vedtaket:  

…ut fra kvalifikasjonsprinsippet som førende bestemmelse. 

 

Forslag fra Jørgen Foss om tilføyelse av kommunikasjonrådgiver i fjerde avsnitt: 

Oslo bispedømmeråd delegerer til stiftsdirektør å ansette i administrative stillinger med 

unntak av lederstillingene og kommunikasjonsrådgiver. 

 

Forslag fra Jørgen Foss om følgende tillegg til stiftsdirektørens vedtak: 

Oslo bispedømmeråd understreker en praksis som ivaretar inkluderende arbeidsliv. 

Administrasjonen bes om å gjennomgå tilsettingsreglementet med tanke på vektlegging av 

tegnspråk ved tilsettinger i Døvekirken. 

 
Votering 

Knut Lundbys forslag: Vedtatt med 7 stemmer mot 3 stemmer 

De øvrige forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  
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Oslo bispedømmeråd opprettholder praksis med at menighetsrådene får komme med 

forslag på kandidater til intervju ut fra kvalifikasjonsprinsippet som førende bestemmelse. 

  

«Kvinner oppfordres til å søke» tas ut som fast tekst i kunngjøring av ledende stillinger. 

Teksten settes inn når det vurderes som nødvendig for å ivareta kjønnsbalanse i den 

aktuelle funksjonen.  

 

«I sokn med flere prester legger Oslo bispedømme vekt på representasjon av begge kjønn i 

prestekollegiet» opprettholdes som fast tekst i kunngjøring av menighetspreststillinger. 

 

Oslo bispedømmeråd delegerer til stiftsdirektør å ansette i administrative stillinger med 

unntak av lederstillingene og kommunikasjonsrådgiver.  

 

Oslo bispedømmeråd anmoder Kirkerådet om å ta personalreglementene opp til ny revisjon 

med tanke på et mer enhetlig og ressurseffektivt tilsettingsreglement i Den norske kirke. 

 

Oslo bispedømmeråd understreker en praksis som ivaretar inkluderende arbeidsliv. 

 

Administrasjonen bes om å gjennomgå tilsettingsreglementet med tanke på vektlegging av 

tegnspråk ved tilsettinger i Døvekirken. 

 

 

 

 

 

78/17 Tilsetting kapellan Voksen menighet - Vestre Aker prosti 
 

Vedtak  

Som kapellan i Vestre Aker prosti med Voksen sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Johannes Thoresen Elgvin 

Subsidiært tilsettes: 
2. Jon Olav Hjelde 
3. Ulrike Lunde 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

79/17 Ullern menighet - søknad om grensejustering og utskillelse 
av festetomt 
 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner 
a) et makeskifte mellom Kirkelig fellesråd i Oslo på ca. 26 m² av gbnr. 28/8 og 

Gravferdsetaten Oslo kommune av gbnr. 24. 
b) at Kirkelig fellesråd i Oslo kan skille ut 1395 m² (barnehagebyggets fotavtrykk) av 

gbnr. 28/8 slik at Ullern menighetsråd kan feste denne. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

80/17 Godkjenning av låneopptak Bekkelaget og Ormøy menighet 
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Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner at Bekkelaget og Ormøy menighetsråd tar opp lån på 35 

millioner kroner til kjøp av eiendommen Ormøybakken 6 med det formål å etablere 

menighetslokaler der. 

 

 

 

 

81/17 Eventuelt 
 

Det var ingen saker under eventuelt. 
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