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Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

Møtedato: 11.06.2018 
 



40/18 Godkjenning av innkalling og saksliste - 18/01044-19 Godkjenning av innkalling og saksliste : Godkjenning av innkalling og saksliste

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01044-19    

 
 

 
 
 

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. Tilsettingssakene 47/18 og 48/18, samt siste del av sak 
45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid behandles for lukkede dører. 
 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

40/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



41/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 - 18/01044-20 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 : Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01044-20    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 07.05.2018 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

41/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



42/18 Referat- og orienteringssaker - 18/01045-7 Referat- og orienteringssaker : Referat- og orienteringssaker

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01045-7    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra prostemøte 08.02.2018 
Kirkelig statistikk - prestedekning 
Svar fra KR - Kirkelig statistikk - prestedekning 
OBDR-møte 11.06.2018 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
Notat om frivillighetssatsningen til Obdrs junimøte 2018.docx 
Aktivitetskalender. Plan for frivillighetssatsningen 2018-2019 
Oppnevning Fagetisk råd.docx 
Mediestrategi og tiltaksliste for frivillighetsåret 
Referat fra regionalt kontaktmøte 02.05.2018 
 
 

Saksorientering 
 

42/18.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene.  
                        Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 

42/18.2  Referat fra prostemøte 08.02.2018 

42/18.3            Referat fra regionalt kontaktmøte 02.05.2018 

42/18.4            Oppnevning Fagetisk råd 

42/18.5            Kirkelig statistikk - prestedekning 

42/18.6            Orientering om frivillighetssatsningen 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

42/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



43/18 Kirkeristen - hjerte i en varmere by - presentasjon av prosjektet - 18/02631-2 Kirkeristen - hjerte i en varmere by - presentasjon av prosjektet : Kirkeristen - hjerte i en varmere by - presentasjon av prosjektet

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magne Sandberg 701 18/02631-2    

 
 

 
 
 

Kirkeristen - hjerte i en varmere by - presentasjon av prosjektet 
 
 
Vedlegg 
Kirkeristen_ Notat til bispedømmerådet 
 
 

Saksorientering 
Oslo domkirke og kirkevergen i Oslo er initiativtaker til prosjektet «Kirkeristen – hjerte i en 
varmere by. Prosjektet er utviklet i partnerskap med SoCentral som er et miljø og en 
samarbeidspartner som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. 
For nærmere informasjon se www.socentral.no 
 
Thomas Berman fra SoCentral, domprost Anne-May Grasaas og daglig leder i Domkirken 
Olav Fraser Lende vil presentere prosjektet i bispedømmerådets møte.  
 
Det vises til e-post fra Stina Låstad i SoCentral av 28. mai 2018 med vedlegget «Kirkeristen 
– hjerte i en varmere by». Her heter det at Mulighetsstudiet Revitalisering av Kirkeristen er et 
samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Kirke og SoCentral, med delfinansiering fra Oslo 
kommune.  
Prosjektet sluttføres i juni med anbefaling om å etablere en driftsorganisasjon med ansvar 
for å utvikle og koordinere aktiviteter og tilbud i Kirkeristen-området. Det foreslås at 
driftsorganisasjonen også får ansvar for å utrede og anbefale rehabilitering av basarene, 
brannvakten og plasser i tilknytning til Kirkeristen. Driftsorganiseringen evalueres etter tre år 
med tanke på eventuell videreføring. 
 
Med Kirkeristen-området menes Stortorvet, Domkirkeplassen, basarene/buegangen og 
Europarådets plass. Man tror at arbeidet fremover bør organiseres som en 
samfunnsdugnad, hvor Oslo kommune, kirken og private interesser går sammen med 
befolkningen i Oslo om å øke aktiviteten og statusen på byrommet. 
 
SoCentral og Kirken anbefaler at en driftsorganisasjon etableres og får ansvar for å:  

a) teste og koordinere aktiviteter og tilbud som gjør Kirkeristen relevant og interessant 

for hele Oslos befolkning på kort sikt (Delprosjekt Aktivitet) 

b) utrede behov for utbedring av bygg og plasser (Delprosjekt Eiendom) 

 
Man ønsker å presentere anbefalingene fra prosjektet for Bispedømmerådet, for å få 
tilbakemelding og innspill på disse. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for presentasjonen og tar saken til orientering. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

43/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



44/18 Kommunikasjonsplan - 17/05506-3 Kommunikasjonsplan : Kommunikasjonsplan

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Johannes Ek Reindal 530 17/05506-3    

 
 

 
 
 

Kommunikasjonsplan 
 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til kommunikasjonsplan for oslo bispedømme.docx 
Årshjul kommunikasjon 2018-2019 
 
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd har ved flere anledninger behandlet saken Kirkens kommunikasjon i 
det offentlige rom, sist i sak 75/17 i september 2017. Utkast til kommunikasjonsplan for Oslo 
bispedømme som ble behandlet i sak 75/17, hadde en rekke forslag til tiltak (vedlagt).  
Vi vil med dette saksfremlegget orientere bispedømmerådet om hvilke tiltak som er iverksatt 
siden sist og hvilke tiltak som er under planlegging. Det vises også til mediestrategi og 
tiltaksliste for frivillighetsåret som er orienteringssak i OBDR sak 42/18. 
 
Ny biskop og ny kommunikasjonsrådgiver er nå på plass, men det vil enda ta noe tid før vi 
har fått samkjørt oss og avsatt tilstrekkelig tid til å utarbeide og forankre et mer detaljert 
årshjul for kommunikasjonsarbeidet i Oslo bispedømme.  
 
Målparametere 
Medieovervåkingsverktøyet o-point viser 458 treff på artikler med søkeordet Kari Veiteberg. 
Oslo bispedømme har veldig mange flere treff, men det handler mye om søkeordet.  
 
Nye tiltak: 
 
Sosiale medier 
Facebook-siden til biskop Kari Veiteberg ble lansert 23.april. Denne fungerer også litt som 
bispedømmets side. Innen to dager hadde siden tusen følgere. I skrivende stund er det nær 
1400 som følger siden.  
Den fungerer godt og er et verktøy biskopen liker å bruke. Det er ingen planer om Twitter, 
Snap eller Instagram. Det er nå viktigere å gjøre FB-siden så god som mulig. 
 
Kari-timen 
Biskopen ønsker å møte folk. Tanken med dette prosjektet er å være ute på gata, en sentral 
plass og gjøre seg tilgjengelig for samtaler og spørsmål. Oslo S er et alternativ.  
 
Visitasene 
Til høsten skal biskopen på sine to første visitaser. Dette vil vi bruke som en mulighet til å 
løfte opp lokalt arbeid, være i kontakt med lokal presse og prøve å skape oppmerksomhet 
rundt de konkrete visitasene. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

44/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



44/18 Kommunikasjonsplan - 17/05506-3 Kommunikasjonsplan : Kommunikasjonsplan

  
Frokostmøter 
Vi vurderer å starte frokostmøter og samtalemøter, litt i stilen som Bjørgvin bispedømme har 
gjort med Halvorspraten. Lokaler som kan være aktuelle er bokhandelen i gamle Eldorado 
kino.  
 
OBDR møter 
I forbindelse med bispedømmerådets møter vil vi ha større fokus på om det er saker vi skal 
følge opp og ta inn i årshjulet for bispedømmets kommunikasjon.  
 
Besøket fra Geelmuyden Kiese (GK) 
8. februar var Geir Harnes, Asbjørn Ness og Haakon Forren fra Geelmuyden Kiese på 
besøk i bispegården. De hadde på eget initiativ sett på kirken og våre 
kommunikasjonsutfordringer og presenterte sine funn. 
 
De samlet sine funn i tre utfordringer: 

1. Kirken tror ikke på sin egen historie. 

2. Kirken er fraværende i samfunnsdebatten. Det er mangel på profiler som kan ta debatten. 

3. Religion er viktig i samfunnet, samtidig som Dnks medlemstall synker. 

 
Kirken driver med tro «profesjonelt». Derfor vurderes et prosjekt hvor utvalgte ansatte og 
frivillige i kirken i Oslo bispedømme i små videosnutter forteller hvorfor de tror. Dette kan 
legges på Facebook og på hjemmesiden.  
 
Spørsmål til drøfting i bispedømmerådet 

 Skal prostiene utfordres til å finne kandidater som kan være med i en pool som på kort 

varsel kan uttale seg til pressen? Hvilken kompetanse skal disse besitte? En slik ordning vil 

medføre at det blir gitt medietrening. 

 Skal vi gå videre med forslaget om å plukke ut to-tre pilotmenigheter som kan jobbe 

målrettet med kommunikasjon under veiledning og over en lengre periode? Pilotmenigheter 

som får en rolle som «bjellesauer» innen kommunikasjon i Oslo bispedømme? 

 Hvilke konkrete saker ønsker biskopen å profilere? Hvilke saker ønsker Oslo bispedømmeråd 

å profilere?  

 Kan GKs utfordringer danne basis for fagdag for prestene i 2019? 

 
Bispedømmerådet anmodes om i størst mulig grad å gi konkrete føringer for det videre 
arbeidet med en helhetlig kommunikasjonsplan for bispedømmet. 
 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Administrasjonen bes følge opp innspillene fra bispedømmerådet og videreutvikle en 
helhetlig kommunikasjonsplan for Oslo bispedømme. 
 
 



45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid - 18/01439-1 Evaluering av bispedømmerådets arbeid : Evaluering av bispedømmerådets arbeid

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01439-1    

 
 

 
 
 

Evaluering av bispedømmerådets arbeid 
 
 
 
         
 
 

Saksorientering 
Saken stod på sakskartet til de to foregående møtene, men ble utsatt på grunn av tiden.  
 
Bispedømmerådet 2016-2019 er nå over halvveis i sin funksjonstid og inviteres til å drøfte 
rådets arbeid. Hvilke resultater er oppnådd de to foregående årene? Og hva ønsker rådet å 
oppnå i den neste toårsperioden? Det inviteres videre til å drøfte administrasjonens 
forberedelser og oppfølging av møtene og rådets eget arbeid med tanke på å finne frem til 
gode arbeidsformer.   
 
Bispedømmerådets leder vil innlede til samtale. 
 
Følgende spørsmål kan bidra til å danne grunnlag for drøftingene – uten at rådet dermed 
behøver å besvare alle:  
 
1. Strategi for Oslo bispedømme: 

a. Hva vil rådet oppnå i neste toårsperiode? 

b. Hvordan kan vi arbeide med en mer langsiktig strategi for Oslo bispedømme? 

2. Saksforberedelse og utsending av saksdokument: 

a. Er bispedømmerådets medlemmer fornøyd med saksframstillingene - lengde og 
format?  

b. Er bispedømmerådets medlemmer fornøyd med administrasjonens faglige 
saksframstillinger? 

c. Får bispedømmerådets medlemmer nok tid til forberedelse?   

d. Fungerer det greit å få sakspapirene i eMeetings?  

3. Hyppighet, lengde og starttid på møtene: 

a. Mener bispedømmerådets medlemmer at møtefrekvensen er god? 
Hvor lange møter er det fornuftig å legge opp til? 

b. Er det ønskelig å starte møtene tidligere på dagen med tanke på å avslutte 
tidligere enn nå?  

 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

45/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid - 18/01439-1 Evaluering av bispedømmerådets arbeid : Evaluering av bispedømmerådets arbeid

  
4. Er ordningen med saksordførere som gir en kort innføring/egen vurdering av saken 

formålstjenlig?  

5. Er kontakten med bispedømmets proster ivaretatt, jf. orientering om prostiene i rådets 
arbeid? 

6. Er kontakten med bispedømmekontorets administrasjon ivaretatt? 

7. Ønsker bispedømmerådet å invitere gjester til samtale med rådet?  
Har dere eventuelt forslag til hvem som bør inviteres? 

8. Er bispedømmerådets medlemmer fornøyd med administrasjonens 
oppfølging/informasjon mellom møtene? 
 

Saken legges frem for bispedømmerådet uten forslag til vedtak, slik at bispedømmerådet 
kan legge premissene for oppfølging av saken.  

 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd har evaluert bispedømmerådets arbeid. 
Følgende momenter kom frem i samtalen: 

 
 
 



45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid - 18/01439-3 Vedtak OBDR, 07052018, Sak 38/18, Evaluering av bispedømmerådets arbeid : Vedtak OBDR, 07052018, Sak 38/18, Evaluering av bispedømmerådets arbeid

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
 
Arkivsak-dok. 18/01439 
Arkivkode  
Saksbehandler Elin Voll Christiansen 

 

Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 19.03.2018 25/18 

2 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 07.05.2018 38/18 

 
 
 
Evaluering av bispedømmerådets arbeid 
 

 
Oslo bispedømmeråd 2016-2019 har behandlet saken i møte 07.05.2018 sak 38/18 
 
Møtebehandling 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte. 
 

Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Saken utsettes til neste møte. 
 



45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid - 18/01439-3 Vedtak OBDR, 07052018, Sak 38/18, Evaluering av bispedømmerådets arbeid : Vedtak OBDR, 07052018, Sak 38/18, Evaluering av bispedømmerådets arbeid

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
 
Arkivsak-dok. 18/01439 
Arkivkode  
Saksbehandler Elin Voll Christiansen 

 

Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 19.03.2018 25/18 

2 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 07.05.2018 38/18 

 
 
 
Evaluering av bispedømmerådets arbeid 
 

 
Oslo bispedømmeråd 2016-2019 har behandlet saken i møte 07.05.2018 sak 38/18 
 
Møtebehandling 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte. 
 

Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Saken utsettes til neste møte. 
 



45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid - 18/01439-2 Vedtak OBDR, 19032018, Sak 25/18, Evaluering av bispedømmerådets arbeid : Vedtak OBDR, 19032018, Sak 25/18, Evaluering av bispedømmerådets arbeid

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
 
Arkivsak-dok. 18/01439 
Arkivkode  
Saksbehandler Elin Voll Christiansen 

 

Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 19.03.2018 25/18 

 
 
 
Evaluering av bispedømmerådets arbeid 
 

 
Oslo bispedømmeråd 2016-2019 har behandlet saken i møte 19.03.2018 sak 25/18 
 

Møtebehandling 
Det var ikke tid til å behandle saken i dette møtet. 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste møte. 
Enstemmig vedtatt. 
 



46/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området  - 18/02667-1 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området  : Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elise Sandnes 001 18/02667-1    

 
 

 
 
 

Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området  
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra ekstraordinært Kontaktmøte 16.05.2018 
Referat internt kontaktmøte 02.05.2018 
Rapport fra effektiviseringsutvalget for merkantile tjenester i rettssubjektet Den norske kirke 
Tidsplan effektiviseringsprosess 
Prosedyre for nedbemanning 
Prosedyre for fortrinnsrett til ny ansettelse ved nedbemanning 
 
 
Sammendrag 
Ved utskillelsen av Den norske kirke fra staten ble det anskaffet IKT-systemer og 
tjenesteleveranser som gjør det mulig å se på organisering og gjennomføring av de 
merkantile funksjonene i hele virksomheten på nytt. Det ble derfor nedsatt et 
effektiviseringsutvalg som har sett på dagens organisering, og foreslått en ny organisering 
av økonomiforvaltningen på regnskap og lønn, tilskuddsforvaltningen, arkiv og telefoni. 
Rapporten peker på muligheten for å ta ut ganske betydelige gevinster gjennom en 
omorganisering og nedbemanning (30-40 millioner per år), eventuelt bruke frigjorte 
ressurser til andre oppgaver enn de som er løst i dag.  
 
Det er nødvendig med politiske vedtak som bestemmer at det skal etableres en 
fellesfunksjon for regnskap og lønn, samt arkiv. Effektiviseringsutvalgets rapport anbefaler at 
de merkantile oppgavene ivaretas av ca. 50-60 årsverk, mot i dag 103 årsverk. Den nye 
organiseringen er bygd på en fortsatt regionalisert HR-funksjon, men en sentralisert 
økonomi og lønnsfunksjon, ett felles postmottak for hele rettssubjektet og en ny 
telefoniløsning, samt forenklinger av et tilskuddssystem som forvalter ca. 500 mill. kr. i året. 
 

 
Forslag til vedtak 
1. Oslo bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn til 

samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi, og støtter 
opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn og en for arkiv. 
Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene kan 
overføres fra bispedømmerådet til felles enheter i rettssubjektet Den norske kirke. 
  

2. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, 
behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rDnk. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

46/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



46/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området  - 18/02667-1 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området  : Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området

  
3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder 

tilstrekkelig ressurser til å ivareta alle oppgaver og funksjoner som fortsatt tilligger biskop 
og bispedømmeråd. 
 

4. Oslo bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og 
avtaleverk. 

 
 
 
 

Saksorientering 
Da Den norske kirke 1. januar 2017 ble skilt ut i en særlovskonstruksjon, ble det anskaffet 
IKT-systemer og tjenesteleveranser som gjør det naturlig å vurdere organiseringen av de 
merkantile funksjonene i hele virksomheten under ett. Kirkerådets direktør nedsatte høsten 
2017 et effektiviseringsutvalg som har sett på dagens organisering, og foreslått en ny 
organisering av økonomiforvaltningen på regnskap og lønn, tilskuddsforvaltningen, arkiv og 
telefoni. I henhold til effektivitetsutvalgets rapport skal potensialet for kostnadseffektivisering 
ved omstilling og nedbemanning være i størrelsesorden 30-40 millioner kroner pr. år. 
  
Effektiviseringsutvalgets rapport (vedlagt saken) anbefaler en ny organisering bygd på en 
fortsatt regionalisert HR-funksjon, men en sentralisert økonomi- regnskap- og lønnsfunksjon, 
ett felles postmottak for hele rettssubjektet og en ny telefoniløsning, samt forenklinger av 
forvaltningen av tilskuddssystemene. 
 
Det er en forventning fra Kulturdepartementet om at det nye rettssubjektet kan gjennomføre 
betydelige effektiviseringstiltak gjennom å se virksomheten under ett. I høringsnotatet fra 
Kulturdepartementet høsten 2014 om «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» ble 
dette beskrevet slik: 
 
«Etter departementets syn vil det ved en utskilling og organisering av de kirkelige 
virksomhetene i én selvstendig økonomisk enhet foreligge et potensial for besparelser og 
effektivisering. I større grad enn i dag bør det ligge til rette for at samme type oppgaver og 
funksjoner kan samles på færre steder. Dette synes særlig å gjelde økonomiforvaltningen, 
antakelig i mindre grad for personalforvaltningen som trolig fortsatt bør ligge i hver 
organisasjonsenhet. Denne muligheten for kostnadseffektivisering gjennom endret 
funksjonsfordeling vill inngå i departementets vurdering av budsjettvirkningene.» 
 
Dette synspunktet fra regjeringen er videreført i statsbudsjettene for 2017 og 2018.  
I prop 1 S. (2017-2018) – Kulturdepartementets fagproposisjon for statsbudsjett 2018 står: 
 
«I budsjettforslaget for 2018 er det også tatt hensyn til at det foreligger 
rasjonaliseringspotensiale for kirken ved at 15 statskirkelige virksomheter ble slått sammen 
til én virksomhet i 2017». 
 
Også internt i Den norske kirke har det vært uttrykt forventninger om å gjennomgå 
administrasjonen for å sikre at mest mulig av tilgjengelige ressurser brukes på kirkens 
kjerneoppgaver og virksomhet i soknet. Dette er uttrykt på Kirkemøtet, i Kirkerådet, en rekke 
bispedømmeråd og fra flere fellesråd. 
 
Effektiviseringsutvalgets rapport beskriver et potensiale for en betydelig reduksjon av 
administrativ ressursbruk. Bemanningen som er skissert i rapporten vil kunne være 
tilstrekkelig for å opprettholde en forsvarlig forvaltning av arkiv, økonomistyring, telefoni og 
regnskaps- og lønnsfunksjon for rettssubjektet Den norske kirke. Det kan også gi et styrket 
profesjonsmiljø innen de nevnte fagområdene, samt redusere sårbarhet ved vakanser på 
disse områdene. Videre vil det kunne legge til rette for å utnytte tjenesteavtalene med 
systemleverandøren TET bedre. Det vil gi mulighet for ytterligere mer strømlinjeformede 
prosesser og en mer ensartet praksis og kultur på tvers av de ulike enhetene innenfor 
rettssubjektet. 
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Det er i overkant av 100 medarbeidere som blir berørt av denne gjennomgangen av de 
merkantile funksjonene. Aldersmessig er sammensetningen av disse omtrent slik: 
 

 25% 62 år eller eldre,  

 25% er mellom 55 og 62 år,  

 25% er mellom 45 og 55 år, og 

 25% er mellom 27 og 45 år. 
 
Ved Oslo bispedømmekontor omfatter personalavdelingen og økonomi- og 
administrasjonsavdelingen 10 årsverk hvorav ca. 3,5 årsverk er knyttet til HR. 
Effektiviseringsutvalget foreslår at HR foreløpig skjermes. Det er dermed 6,5 årsverk ved 
Oslo bispedømmekontor som er direkte berørt i første omgang. Vi har beregnet at innen 
disse årsverkene er det ca. 2,1 årsverk som utfører oppgaver som ikke er omtalt i rapporten 
(data, resepsjon, utvalg, utredninger, styreverv, bispegård, ledelsesoppgaver, miljøarbeid, 
årsmelding og statistikk, oppfølging døveprostiet, innkjøp og andre administrative oppgaver). 
 
Økonomiforvaltningen 
Kirkeloven har lagt ansvaret for rettssubjektets økonomiforvaltning til Kirkerådet. Videre har 
Kirkeloven i seg en bestemmelse som medfører at bispedømmerådet er underordnet 
Kirkerådet.  
 
Kirkelovens § 25, 4. ledd lyder: 
 
«Kirkerådet har ansvar for at økonomiforvaltningen og økonomistyringen av de midlene som 
Kirkemøtet disponerer, er forsvarlig. Kirkerådet fastsetter regnskapet. For regnskapet gjelder 
regnskapsloven om ikke departementet har fastsatt andre bestemmelser i forskrift.» 
 
Kirkelovens § 23, 4. ledd, første setning lyder: 
 
«Bispedømmerådet utfører de gjøremål som det til enhver tid er pålagt av Kirkemøtet eller 
Kirkerådet.»  
 
Samtidig er økonomioppgavene i dag delegert til bispedømmenivået. § 29 (Organisering av 
økonomioppgaver) i økonomiregelverket for rDnk:  
 
«Enhetene bestemmer hvordan organiseringen av økonomioppgavene legges opp, innenfor 
rammen av reglementet og bestemmelsene, samt eventuelle instrukser fastsatt av 
Kirkerådet. Kirkerådet skal holdes orientert dersom det planlegges vesentlige endringer i 
utføringen av økonomioppgavene.» 
 
Dette ligger til grunn for at det ligger til bispedømmerådet å vedta opprettelsen av en 
fellesfunksjon for regnskap, lønn og økonomi, og med det en endring av 
ansettelsesmyndighet og arbeidsgiverfunksjon for oppgaver innenfor dette området.  
 
Arkiv 
Bispedømmerådet er et lovbestemt kirkelig organ jmf. § 23 i Kirkeloven. Således skal 
bispedømmerådet oppfylle kravene i Arkivlova og Forskrift om offentlige arkiv. Det betyr at 
Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop skal ha eget arkiv, skilt fra de øvrige arkiv i 
rettssubjektet. Forskriftens § 1-1 2. ledd slår fast at organets øverste ledelse har det 
overordnede ansvar for arkivarbeidet. Dette kan tolkes som at det fortsatt vil være 
bispedømmerådet og biskop. Det vil antakeligvis ikke medføre at selve arkivfunksjonen må 
ligge på det enkelte bispedømmekontor. Ansvaret for forsvarlig arkivhåndtering vil dog 
fortsatt påhvile det regionale leddet. Det må da eventuelt sikres at bispedømmeråd og 
biskop har mulighet til å vurdere om de faktisk ivaretar dette ansvaret.  
 
Oppgaver knyttet til møteinnkalling, sakspapirer og protokollering er viktige for 
bispedømmerådet. En sentralisert arkivfunksjon forutsettes å kunne gi støtte inn mot disse 
oppgavene.  
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Telefoni 
Med gode rutiner for bruk av elektronisk kalender vil det være fullt mulig å ha sentrale 
løsninger for telefoni for rDnk. En gjennomgang på dette området bør også omfatte 
løsninger for tjenestetelefon.   
 
Andre merkantile funksjoner

Det er en rekke administrative og kirkefaglige funksjoner utover de som er omtalt i rapporten 
som i dag ivaretas av merkantile medarbeidere ved bispedømmekontoret. Dette er 
funksjoner som må ivaretas her også i en omstilt virksomhet.  
 
Prostesaksbehandlere 
Effektiviseringsutvalgets rapport beskriver at det må tas opp til vurdering om det bør skje en 
endring i hvorledes den administrative støtten til prostene organiseres. I Oslo bispedømme 
har prostene støtte fra saksbehandler i respektive 50 % -80 % stilling, til sammen utgjør 
dette 3,9 årsverk. Saksbehandlerne er samlokalisert med prosten. Oslo er eneste 
bispedømme der saksbehandlerne er ansatt av bispedømmerådet. Øvrige bispedømmer 
kjøper denne tjenesten fra de kirkelige fellesrådene.   
 
Det er naturlig at en gjennomgang av administrativ støtte til prostene gjøres parallelt med 
omstillingsarbeidet for andre merkantile tjenester i rDnk. Det er åpenbart at prostene i sitt 
virke har behov for administrativ støtte. Det må vurderes hva som trengs lokalt i prostiet, og 
hva som kan ivaretas fra bispedømmekontoret. Det er etablert et godt samarbeid mellom 
prostesaksbehandlerne og personalavdelingen, slik at dette er et allerede pågående arbeid i 
vårt bispedømme. 
 
Bispedømmerådets arbeidsgiveransvar/myndighet 
Som tilsettingsmyndighet og arbeidsgiver for de tilsatte ved bispedømmeadministrasjonen, 
jfr. personalreglementet for de ansatte ved bispedømmekontorene § 1, vil det kreve vedtak i 
bispedømmerådene om vesentlige endringer i arbeidsforholdet og overføring av 
arbeidsgivermyndighet fra en enhet til en annen enhet i rettssubjektet. 
 
Videre prosess 
Etter Hovedavtalens supplerende bestemmelser til § 9-3 skal en sak som denne drøftes før 
vedtak treffes. Derfor følger protokoll fra møte med de tillitsvalgte på kontoret og protokoll 
fra regionalt kontaktmøte som vedlegg til denne saken.  
Kirkerådets direktør skisserer den videre prosess slik (se vedlagte tidsplan):  
Under forutsetning av politiske vedtak i bispedømmerådene og Kirkerådet settes det i juni 
ned totalt fem delprosjektgrupper innenfor henholdsvis; Økonomi og lønn, HR, arkiv, telefoni 
og tilskuddsforvaltning, samt en gruppe som skal se på prosessen og sikre at lover og regler 
følges ved rekruttering av medarbeidere til den nye organisasjonen.Disse gruppene skal 
sluttføre sitt arbeid innen 1/10. I oktober/november foretas innplassering av medarbeidere i 
ny organisasjon. Fra rundt årsskiftet 2018/2019 vil de ulike driftsenhetene gå i dialog med 
de hos seg som er overtallige i den nye organisasjonen med tanke på løsninger for den 
enkelte. Ivaretakelse og gjennomføring av prosesser relatert til dette skal løses i det enkelte 
bispedømmeråd slik det også er hjemlet i § 15 i Personalreglement for de ansatte ved 
bispedømmekontorene.  
Det er en forutsetning at rutiner og lovverk, f.eks. hovedtariffavtale og arbeidsmiljølov, 
relatert til medbestemmelse og ivaretakelse av de ansattes rettigheter følges.  
 
Som arbeidsgiver vil det være viktig å ivareta alle ansatte i denne prosessen. Oppsigelse av 
fast tilsatte vil være absolutt siste alternativ i omstillingsprosessen. De tillitsvalgte har 
understreket viktigheten av å tilby den enkelte omstillingsstøtte. 
Det vil videre være viktig å sikre at bispedømmekontoret har tilstrekkelige ressurser til å 
ivareta alle de oppgaver og funksjoner som tilligger Oslo biskop og bispedømmeråd, 
herunder ansvaret for det landsdekkende døveprostiet og biskopens tilsynsansvar for 
feltprestkorpset.   
 
Drøfting med tillitsvalgte 
Saken er drøftet med de lokale tillitsvalgte og verneombudet ved bispedømmekontoret 
2.mai og 30.mai og de regionalt tillitsvalgte og hovedverneombudet i kontaktmøter 2.mai og 
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6.juni. Det tillitsvalgte i lokalt og regionalt kontaktmøte tar sikte på å komme med en felles 
uttalelse. Denne vil derfor bli sendt bispedømmerådet etter møtet 6.juni.  
Det er også avholdt ekstraordinært sentralt kontaktmøte 16.mai. Referatet fra dette møtet 
vedlegges til bispedømmerådets orientering. 
 
 
 
Konklusjon 
Stiftsdirektøren støtter endringene relatert til vesentlig samordning av de merkantile 
funksjoner som skissert i utvalgets rapport. Tiden synes moden for å gjennomføre en 
forenkling på tvers av kirkeråd og bispedømmeråd på disse områdene. Det er en mengde 
oppgaver og funksjoner som fortsatt må ivaretas regionalt. Hvis Den norske kirke går videre 
med samordning av disse funksjonene, må bispedømmerådene beholde tilstrekkelig med 
ressurser til at de øvrige merkantile funksjonene og oppgavene fortsatt kan ivaretas. 

 
 
 

 
 
 
 



 Saker til behandling -  Tilsetting, kapellan Paulus og Sofienberg@Tilsetting kapellan Paulus og Sofienberg - Nordre Aker prosti :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting av kapellan i Bærum prosti med Østerås sokn som tjenestested :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen 400 18/02610-2    

 
 

 
 
 

Regler om døvekirkelige organer - høringssvar 
 
 
 
Vedlegg:  
Høring – regler om døvekirkelige organer 
Høringsnotat - regler om døvekirkelige organer.docx 
Forskrift om døvekirkelige organer,, 2001 
 
 

Saksorientering 
Kirkerådet har sendt ut til høring Regler om døvekirkelige organer. Oslo bispedømmeråd er 
invitert til å sende høringssvar.  Valg av Døves menighetsråd er regulert av forskrift nr. 192 i 
2001 (vedlegg). Det er nå behov for en oppdatering av forskriften for at den kan 
korrespondere med de endringer som senere er gjort i kirkevalgreglene (Kirkemøtet 2018) 
og forskrift for døvemenighetene og døveprest-tjenesten (2015). De endringene som 
foreslås i høringsnotatet er stort sett korrigeringer og tilpassinger, men med et par unntak:  
 
I forskrift 2001 §1 ble stemmeretten til valg av Døves menighetsråd regulert av medlemskap 
og geografisk nærhet til døvekirke eller et sted der menigheten samles. I høringsnotatet 
foreslås det at referansen til geografisk nærhet strykes. Det er menighetsgrensene i 
Døveprostiet som definerer geografisk tilhørighet. Som ved de øvrige valg blir valgbarhet og 
stemmerett knyttet opp mot soknetilhørighet og ikke hvor man bor i soknet. 
 
I forslag til nye regler § 2 poengteres det at Kirkevalgreglene kapitel 10, (Tidspunktet for 
valg. Stemmegivingen på valgtinget) gjelder så langt de passer. Nytt ved regler til 
Kirkevalget 2019 er at valg til døvekirkens representant til Oslo bispedømmeråd skal velges 
direkte og ikke indirekte, jf. kirkevalgsreglene § 12-4: «Valg av representant for 
døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd skjer samtidig og ved samme sted som valg av 
døves menighetsråd.»  Denne endringen kan føre til at interessen for valg av døvekirkens 
representant i bispedømmerådet blir større.  
 
Kirkerådet foreslår at det gjøres endringer i reglene om hvor medlemmer av døvekirken kan 
avgi sin stemme. Tidligere regel fastsatte at stemmegivingen skjedde ved oppmøte i en 
døvekirke. Nå foreslås det at medlemmer i døvekirken skal kunne avgi sin stemme til døves 
menighetsråd og Døves representant til Oslo bispedømmeråd på valgting i bostedssoknet. 
På denne måten utvikles døvemenighetenes valg til å bli mer lik det øvrige kirkevalget. Dette 
har stor betydning for styrking av medlemmenes demokratiske rettigheter. Døvekirken har 
utfordringer knyttet til å få flere stemmeberettigede til å registrere sitt medlemskap i 
Døvekirken. Det kan være grunn til å tro at endring i regler om døvekirkelige organer vil 
gjøre det mer attraktivt å benytte seg av den stemmeretten man får ved å registrere seg som 
medlem i Døvekirken. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

49/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 
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Kirkerådet vil bistå Døvekirken med hjelp til utvikling av medlemsregisteret og tilpassing for å 
gjennomføre Kirkevalget 2019. Kirkerådet vil også utarbeide veiledningsmateriell til de lokalt 
ansvarlige og stemmemottakerne ved valglokalene for å sikre at den nye ordningen er kjent 
og at det er tilrettelagt for døves valg til menighetsråd og representant til Oslo 
bispedømmeråd. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene til regler om døvekirkelige 
organer. 
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Høring - strategiplan for samisk kirkeliv 
 
 
 
Vedlegg:  
Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 - høringsbrev med vedlegg 
 
 

Saksorientering 
Samisk kirkeråd skriver i høringsbrevet følgende:  
«Den første Strategiplan for samisk kirkeliv ble vedtatt av Kirkemøtet i 2011. Samisk 
kirkeråd har sett at strategiplanen har bidradd til strategisk samordning og en positiv 
utvikling for arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke. Utviklingen har gått i ønsket 
retning på en rekke felter, samtidig som mange av målsettingene fremdeles er ugjorte. 
Samisk kirkeråd vedtok derfor i 2016 at man skulle forlenge dagens strategiplan frem til 
2018, og at man skulle arbeide frem en revidert strategiplan som vedtas av Kirkemøtet i 
2019. (…….) 
Høringen er grunnlag for den videre behandlingen i Samisk kirkeråd og Kirkerådet og er 
berammet til å bli endelig behandlet på Kirkemøtet i april 2019.» 
 
Samisk kirkeliv i Oslo bispedømme er nevnt flere steder i høringsdokumentet. En har i 
utkastet til høringssvar valgt å kommentere de spørsmålsstillingene som er særlig aktuelle 
her. Det er ikke minst knyttet til samisk prest for Sør-Norge, tilgjengelige nettbaserte tekster 
på samisk med tanke på gudstjenesteliv, trosopplæring og diakoni. Utkastet støtter også 
nasjonale samiske konfirmasjonsleirer og ungdomssamlinger. 
 

Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 – utkast til høringssvar: 
Oslo biskop og bispedømmeråd takker for muligheten til å komme med kommentarer til Strategiplan 

for samisk kirkeliv 2019-2029. Dette er et fyldig og godt dokument som setter visjon og strategier for 

samisk kirkeliv inn i en historisk, folkerettslig og aktuell sammenheng. Dokumentet peker på Den 

norske kirkes ansvar for samisk kirkeliv både i et urfolksperspektiv og ut fra rollen som en 

landsdekkende folkekirke. Dette burde være selvsagt, men vi er glad for at dette ligger som en føring 

i hele dokumentet og kommer tydelig fram i visjonen «Samisk kirkeliv – livskraftig og likeverdig». 

Visjon og strategiske mål følger videre vedtaket som ble gjort på kirkemøtet i april. Vi har forståelse 

for at de to nye strategiske målene som ble vedtatt, av tidshensyn ikke er fyldig omtalt i 

dokumentet. De fem målene «Gudstjenestelivet blomstrar», «Fleire søkjer dåp og trusopplærng», 

«Kyrkja engasjerer seg i samfunnet» og «Kyrkja har ein demokratisk og velfungerande organisasjon» 

er imidlertid fyldig og godt beskrevet. Oslo biskop og bispedømmeråd gir sin støtte til innholdet 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

50/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 
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generelt, og leser med interesse de avsnittene og tiltakene som særlig er aktuelle for Oslo og 

østlandsregionen. Vi har valgt å konsentrere oss om dette med kommentarer i tilknytning til 

høringsspørsmålene til del 4, Strategidel. 

4.1 Samisk språk og innhold i kirke- og gudstjenesteliv 
Oslo bispedømme har siden 2002 hatt et ressursutvalg for samisk kirkeliv. En sentral oppgave for 

utvalget er årlig å arrangere fire samiske gudstjenester, en på sørsamisk og tre på nordsamisk. Ikke 

minst i forbindelse med den samiske folkedagen 6. februar har det vært kontakt med samiske 

institusjoner i Oslo, som Samisk hus. Dette ønsker vi å fortsette med. Noen menigheter har 

sporadiske innslag av samisk i gudstjenesten. Her er det viktig at liturgiske ledd på de samiske 

språkene er lett tilgjengelig digitalt - både med tekst og uttale, slik at det blir mulig å bruke disse 

også for prester (og andre) som ikke er samiskkyndige.  

Oslo biskop og bispedømmeråd hilser velkommen strategien i dokumentet om at Samisk kirkeråd og 

Kirkerådet har ansvar for å Bidra til at det finnes samiskspråklig materiell og ressurser for 

gudstjenesteliv. Dette innbefatter samiske liturgier og liturgier oversatt til alle tre samiske språk og 

Bidra med veiledning og bistand til menigheter slik at de kan oppfylle ønsker om samiskspråklig 

betjening (s 39). 

I strategiplanen for samisk kirkeliv som gjelder ut 2018, er det en målsetting å få opprettet en egen 

samisk prestestilling i Oslo med ansvar for kirkelig betjening av samer i Sør-Norge. Vi ser at en slik 

stilling ville innebære et betydelig løft for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme – og trolig også i andre 

bispedømmer i Sør-Norge. Siden dette vil være en spesialprest med oppgaver på tvers av 

bispedømmegrensene, ser vi det som naturlig at stillingen får sin finansiering fra sentralkirkelig hold, 

og at den er tilknyttet Oslo biskop og bispedømmeadministrasjon. Oslo biskop og bispedømmeråd er 

derfor glad for at Samisk kirkeråd og Kirkerådet forslås å få ansvar for å Bidra til at det opprettes en 

stilling som prest for samer i sør (s 39). Det ville også være en styrke om flere 

språkmedarbeiderstillinger innen Den norske kirke også kunne bistå samisk kirkeliv i vår region. Det 

vil kunne hjelpe biskop og bispedømmerådet til å Bidra til kompetansedeling i bispedømmet slik at 

alle menigheter kan tilby samiskspråklig betjening ved behov (s 40). Det vil også kunne bidra til at 

institusjonsprester og studentprester kan få nødvendig kompetanse til å møte samer som er i ekstra 

sårbare livssituasjoner og gi samiske studenter et likeverdig tilbud i studentmenighetene (s 40). Dette 

vil også kunne gi mer frimodighet og trygghet til å tilby kirkelige tjenester på samisk. 

4.2 Samisk innhold i trosopplæringen 
I Oslo bispedømme ønsker vi å legge til rette for at samiske barn og unge skal kunne bli kjent med 

samisk innhold og språk i trosopplæringen. I vårt område kan dette blant annet gjøres ved 

bevisstgjøring av kirkelig ansatte og informasjon ut i menighetene. Det krever imidlertid at det finnes 

tilgjengelig materiell som er lett å finne og bruke. Oslo biskop og bispedømmeråd er derfor glad for 

strategiene som utfordrer Samisk kirkeråd og Kirkerådet til å ta ansvar for at det finnes 

samiskspråklig trosopplæringsmateriell og materiell med samisk innhold på norsk i ressursbanken 

som er tilgjengelig for alle menigheter som ønsker å bruke det, at det utvikles ressurser og veiledning 

og bistand til menigheter. Videre at det finnes samiskspråklig trosopplæringsmateriell og materiell 

med samisk innhold på norsk (s 46f). Vi støtter at Samisk konfirmantleir og samiske 

ungdomssamlinger videreføres som et sentralkirkelig ansvar. Mulighetene til å samles slik er trolig 

ikke minst viktig for samiske barn og unge utenfor kjerneområdene. Dette er også viktige arenaer 

med tanke på unge samers deltakelse i kirkelige demokratiske prosesser og når det gjelder 

rekruttering til kirkelig utdanning og tjeneste. Biskop og bispedømmeråd kan bidra til å gjøre disse 

arenaene kjent i menighetene. Blant annet vil vi videreføre eksisterende praksis med at rådgiverne 

informerer om ressursene som ligger på www.osko.no og i Ressursbanken, samt sender ut 

informasjon om samiske ungdoms- og konfirmantleirer som det er mulig å melde seg på. I Oslo 

bispedømme kan det også oppfordres til å løfte fram samiske perspektiv i trosopplæring og 

konfirmantundervisning for alle –der en er kjent med at samiske barn og unge deltar i 
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trosopplæringen i menigheten. Det forutsetter imidlertid at det finnes relevante tilgjengelige 

ressurser. 

4.3 Diakoni 
Dette kapitlet i høringsnotatet skisserer viktige mål og strategier for diakonal tenkning og praksis i 

samisk kirkeliv. Oslo biskop og bispedømmeråd merker seg særlig utfordringen som ligger i å ha 

kompetanse og kunnskap til å møte eldre samer som på grunn av sykdom kan ha mistet det norske 

språket og er avhengig av kommunikasjon på samisk – også i våre områder. Vi støtter derfor 

strategien som gir Samisk kirkeråd og Kirkerådet ansvar for å Se til at samers åndelige helse ved 

livets sluttfase blir ivaretatt innenfor diakoniens fagområde og at relevant faglig materiell er 

tilgjengelig (s 53).  I denne sammenhengen kan det være verdt å nevne at Oslo bispedømme for 

halvannet år siden distribuerte omkring tusen eksemplarer av heftet «Tro og håp» til avdelinger på 

sykehjem og andre institusjoner i bispedømmet – primært gjennom prester og diakoner. Heftet, som 

inkluderer fire sider med Herrens bønn og velsignelsen på tre samiske språk, vil enkelt kunne tas i 

bruk av ansatte, uavhengig av kjennskap til kristen tro og tradisjon. Vi vil understreke behovet for 

slikt materiell og også ressurser på nettet, både med sentrale kristne bønner og liturgiske ledd og 

kjente bibelsteder og salmer, som gjøres tilgjengelig for familien og kan brukes av ansatte i 

menigheter og på sykehjem – også uten å kunne samisk. Her vil en samisk prest for Sør-Norge 

imidlertid kunne gi et viktig bidrag, også i samarbeid med Samisk hus og deres Samisk Helsetreff. 

 
  
 

 
Forslag til vedtak 
Høringssvar fra Oslo biskop og bispedømmeråd til Strategiplan for samisk kirkeliv 
2019-2029 oversendes med de merknadene som kom fram i møtet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen 402 18/00426-2    

 
 

 
 
 

Oppnevning av Valgråd - kirkevalget 2019 
 
 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Kirkevalget 2019 finner sted mandag 9. september 2019. Oslo kommune har tradisjon for å 
avvikle de offentlige valgene over to dager. Det betyr at også kirkevalget foregår over to 
dager i Kirkelig Fellesråd i Oslos område.  
Oppnevning av valgråd er hjemlet i Kirkevalgsreglene 
 § 4-3: Valgrådet i bispedømmet:  

«Bispedømmerådet skal i god tid før valget oppnevne et valgråd på fem medlemmer 
og to varamedlemmer til å styre valget. Det bør tilstrebes god aldersfordeling, lik 
kjønnsfordeling og kirkepolitisk bredde ved oppnevningen. Daglig leder av 
bispedømmerådets virksomhet eller den vedkommende utpeker, er sekretær for 
valgrådet» 

 
Det er ønsket at valgrådet blir oppnevnt før sommeren året før Kirkevalget. 
 
Følgende har sagt ja til å la seg oppnevne som representant i valgrådet: 
Som fast medlem: 

 John Egil Rø, sokneprest og tidligere leder av valgrådet 

 Ole Herman Fisknes, pensjonist, jurist og tidligere medlem av Oslo bispedømmeråd 

 Anja Kile Holtermann, student og ungdomsrådets representant, erfaring fra å sitte i 
valgråd 

 
Som varamedlem:  

 Anne Berit Evang, prest, medlem av bispedømmerådet, stiller ikke til gjenvalg til Oslo 
bispedømmeråd.  

 
En representant, bosatt i Asker, er forespurt, men kan ikke svare før etter at frist for 
utsending av sakspapirer er over.  
En lek kirkelig representant fra Bærum er forespurt, men kan ikke svare før etter at frist for 
utsending av sakspapirer er over. 
Svarene fra de to forespurte representantene vil foreligge til bispedømmerådets møte. 
Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall kandidater på plass til bispedømmerådets møte 11.juni 
er forslaget at stiftsdirektør gis fullmakt til å oppnevne det resterende antall medlemmer. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd oppnevner John Egil Rø, Ole Herman Fisknes og Anja Kile 
Holtermann som medlemmer av valgrådet. Anne Berit Evang oppnevnes som varamedlem. 
Stiftsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne de resterende medlemmene til valgrådet. 
Valgrådet konstituerer seg selv. 
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Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen 423 17/06048-37    

 
 

 
 
 

Endring av navn på Nordre Aker prosti 
 
 
 
Vedlegg:  
Uttalelse fra Språkrådet – endring av navn på Nordre Aker prosti til Akerselva prosti  
Høring: Endring av navn på Nordre Aker prosti 
Svar fra prosten i Nordre Aker - endring av navn på Nordre Aker prosti 
Svar fra Sinsen menighet - endring av navn på Nordre Aker prosti 
Svar fra Sagene og Iladalen menighet - endring av navn på Nordre Aker prosti 
Referat for menighetsrådsmøte for Sagene og Iladalen menighet 29. mai 2018 
Svar fra Hasle menighet - endring av navn på Nordre Aker prosti 
Svar fra Presteforeningen Nordre Aker lokallag - endring av navn på Nordre Aker prosti 
Svar fra Paulus og Sofienberg menighet - endring av navn på Nordre Aker prosti 
 
 

Saksorientering 
Det vises til OBDR vedtak 19 mars 2018, sak 19/18, utdrag: 

«Oslo bispedømmeråd anbefaler at Nordre Aker prosti endrer navn til Akerselva 
prosti. Administrasjonen bes om å oversende forslaget til nytt navn på Nordre Aker 
prosti til stedsnavntjenesten for uttalelse. Administrasjonen sender deretter saken på 
høring til berørte kirkelige instanser» 

 
Det ble sendt ut høringsnotat med forespørsel om høringsinstansene ville gi sin tilslutning til, 
eller ikke gi sin tilslutning til at Nordre Aker skifter navn til Akerselva prosti.  
Ved høringsfristens utløp er det mottatt svar fra menighetsrådene i Hasle, Sinsen, Sagene 
og Iladalen, Paulus og Sofienberg, samt PFs lokallag og prosten. Kirkelig fellesråd i Oslo vil 
behandle saken på sitt møte 7. juni.  
 
Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: 
I sitt svar skriver Stedsnavntjenesten at de ikke har merknader til selve skrivemåten 
Akerselva prosti. De er imidlertid ikke veldig begeistret for navneforslaget. Det skiller seg ut 
fra prosti-navnene ellers i landet, som for det meste har et inndelingsnavn som forledd (og 
ikke et naturnavn). De forstår det uheldige i at bydel Nordre Aker og prostiet deler navn, men 
ikke geografisk utstrekning, men antyder at dette også er tilfelle for bydelen Vestre Aker og 
prostiet Vestre Aker. Stedsnavntjenesten har ikke et godt alternativt forslag til navn og vil 
derfor ikke komme med direkte tilrådning, men ber bispedømmerådet om å ta med deres 
merknader i sin vurdering. 
 
Høringssvar fra kirkelige instanser: 
Prosessen med utredning av forslag til nytt navn på Nordre Aker prosti ble iverksatt etter at 
bispedømmerådet hadde erfart at menighetene i prostiet ønsket en endring. Det er nok 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

52/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



52/18 Endring av navn på Nordre Aker prosti - 17/06048-37 Endring av navn på Nordre Aker prosti : Endring av navn på Nordre Aker prosti

  
fortsatt slik at man synes det er en uheldig sammenblanding mellom bydelsnavn og 
prostienavn og at det skaper en geografisk misforståelse. Likevel ønsker flertallet at det nå 
ikke foretas en navneendring på prostiet til Akerselva prosti. Navnet Nordre Aker bør 
beholdes inntil videre, skriver flertallet. Det begrunnes i den pågående prosessen med 
kirkebruksplan, og at det kanskje som følge av denne kan bli endringer av prostigrenser. Da 
kan Akerselva prosti vise seg ikke å være et samlende navn for prostiet. 
 
Prosten skriver i sitt høringssvar:  

«Det er delte meninger om saken i prostiet. Akerselva prosti oppfattes som et godt 
navn som sådan, men ikke som spesielt treffende for Sinsen og Hasle sokn. Flere 
har også pekt på at vi er inne i en tid med store endringer på flere måter. Hvis det en 
gang i framtiden skulle bli aktuelt å utvide prostigrensene kan Akerselva prosti fort bli 
et misvisende navn. Det kan derfor være fornuftig å vente noe tid med en 
navneendring. Undertegnede anbefaler at navneendring for Nordre Aker prosti ikke 
gjennomføres nå.» 

 
Sinsen og Iladalen menighetsråd har ikke landet på navnet Akerselva prosti. Navnet vil bli 
akseptert på samme måte som deres forslag Midtre Aker prosti, eller (nytt forslag fra 
menighetsrådet) Østre Aker prosti. 
Paulus og Sofienberg menighetsråd er den eneste høringsinstansen som innen fristen 
uforbeholdent gir sin tilslutning til at prostiet endrer navn til Akerselva prosti. 
 
Høringssvarene viser at Akerselva prosti ikke er en ønsket navneendring. Menighetene i 
Nordre Aker prosti ønsker å beholde navnet en stund til. 
 
 
  
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar de innkomne høringssvarene til etterretning og trekker forslaget 
om å endre navn på Nordre Aker prosti til Akerselva prosti.    
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Prosjekt enhetlig ledelse 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Prosjekt enhetlig ledelse i Oslo bispedømme er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo biskop, 
Oslo bispedømmeråd og fellesrådene i Asker, Bærum og Oslo. Mandatet for prosjektet er 
vedtatt i de respektive råd. Oslo bispedømmeråd vedtok mandatet i møte 26.september 
2016 i OBDR sak 76/16.  
 
Styringsgruppen for prosjekt enhetlig ledelse vedtok i møte 14.mai 2018 å endre mandat og 
tidsplan for prosjektet. Med bakgrunn i dette legges saken frem for bispedømmerådet med 
forslag om å ta styringsgruppens vedtak til etterretning. 
 
Menighetsråd og ansatte er 15.mai orientert om styringsgruppens vedtak gjennom følgende 
epost: 
 
 
Endringer i mandat og tidsplan for prosjekt enhetlig ledelse av Den norske kirke i 
Oslo bispedømme.  
 
Styringsgruppen for prosjekt Enhetlig ledelse tar til etterretning at det foregår en rekke 
prosjekter og prosesser i Oslo bispedømme som kan få store konsekvenser både for ansatte 
og folkevalgte. For ikke ytterligere å tilspisse situasjonen, har styringsgruppen på sitt møte 
14. mai, vedtatt å endre mandat og tidsplan for prosjektet. Prosjektets formål vil nå være å 
utrede mulige framtidige modeller for organisering av Den norske kirke i Oslo bispedømme 
og foreslå hvilket regelverk Kirkemøtet må vedta for at en hensiktsmessig organisering av 
kirken i bispedømmet skal kunne realiseres. Hvorvidt det skal gjennomføres forsøk, vil en 
komme tilbake til på et senere tidspunkt. Prosjektgruppen vil levere sin utredning våren 2019 
etter at innholdet i ny kirkelov er kjent og Kirkemøtet har gjort vedtak om endringer i 
kirkeordningen.  
 
Stein Øgrim, leder av styringsgruppen 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar styringsgruppens justering av mandat og tidsplan for prosjekt 
enhetlig ledelse i Oslo bispedømme til etterretning. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

53/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 11.06.2018 



54/18 Collettsgate 43 - årsregnskap 2017 - 17/03968-5 Collettsgate 43 - årsregnskap 2017 : Collettsgate 43 - årsregnskap 2017

 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magnar Helgheim 133 17/03968-5    

 
 

 
 
 

Collettsgate 43 - årsregnskap 2017 
 
 
 
Vedlegg:  
C43 år2017.pdf 
C43protokoll0205185.pdf 
 
 

Saksorientering 
 
Oslo bispedømmeråd er representantskap (RS) for stiftelsen Collettsgate 43 (C43) og har 
årlig møte innen utgangen av mai; kfr. vedtektenes § 8. Bispedømmerådets leder og 
nestleder er tildelt rollene som hhv leder og nestleder for stiftelsens RS. Opphører stiftelsen 
skal midlene overtas av Den norske kirke ved Oslo bispedømmeråd og midlene anvendes til 
formålet.  
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS er lokalisert i Collettsgate 43. 
 
FORMÅLET 
 
Stiftelsens formål er å eie, drive og utnytte eiendommen Collettsgate 43 til beste for Den 
norske kirkes arbeide – særlig for barn og ungdom. Vi anser at formålet er realisert så lenge 
IKO er den største bruker/leietaker av eiendommen.  
 
EIENDOMMEN 
 
Hovedbygningen er fra 1877 og er oppført på byantikvarens gule liste. Bygningen er 
registrert med en balanseverdi på NOK 1,7m pr 31.12.17. Det er utarbeidet en 
vedlikeholdsplan (2016) hvor nødvendige investeringer er stipulert til NOK 2,4m og med 
finansiering via låneopptak og moderat prisøkning på utleie. Den største investeringen er 
knyttet til fasaderehabilitering i størrelse NOK 1,5m (ekskl mva) og denne starter i juni.  
 
Stiftelsen har to leietakere hvorav IKO er den største. Samlet utgjorde leieinntektene i 2017 
798t hvorav 609t er inntekter fra IKO og 188t fra Aspect Film AS (ny kontrakt i 2018). Leien 
til IKO ble oppregulert i 2017 med 20% og helårseffekten av dette vises i budsjett 2018 hvor 
samlet leieinntekt utgjør 866t.  
 
ØKONOMI 
 
Stiftelsen har et årsoverskudd på 245t i 2017 og egenkapitalen er således økt til NOK 3 mill. 
Totalkapitalen utgjør NOK 3,6m hvorav bygning og anlegg er balanseført med NOK 2,2 m. 
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Kostnadene er lavere enn tidligere år, blant annet som følge av momsregistrering (fradrag 
for inng.mva). Egenkapitalens størrelse bekrefter at stiftelsen har en solid økonomi.  
 
Det er avgitt standard revisjonsberetning fra Ernst&Young AS.  
 
 

Stiftelsen Collettsgate 43 - nøkkeltall flere år       

Hele 1000kr Bud 18   2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Inntekter 855   798 739 739 735 682 675 

Driftskostn -575   -441 -519 -521 -608 -570 -444 

Avskrivninger -83   -83 -83 -83 -83 -83 -83 

Driftsres 197   274 137 135 45 29 149 

Årsresultat 188   245 111 105 31 1 135 

         

Egenkapital 3 227  3 039 2 794 2 683 2 578 2 547 2 545 
 
Skatter og finans utgjør forskjellen mellom driftsresultat og årsresultat. 
 
ORGANISERING 
 
Styremedlemmene velges for fire år og tre medlemmer oppnevnt av OBDR er nå på valg. 
Tradisjonelt har to av medlemmene blitt foreslått av fellesrådet. Tor Fredrik Wisløff og 
Morten Haugland er kandidater foreslått av KfiO og i mail 3.5 bekrefter kirkeverge Robert 
Wright ønske om gjenoppnevning av dagens medlemmer.  
 
Ett av styremedlemmene skal ihht vedtektene være medlem av Oslo bispedømmeråd. Anne 
Mari Egeland er ikke lenger varamedlem av Oslo bispedømmeråd men er villig til å fortsette. 
Vi ber om at OBDR tar stilling dette. Dersom Anne Mari Egeland ikke gjenoppnevnes må ett 
av rådets medlemmer påta seg vervet.  
 

C43-styre oppnevnt av OBDR   av IKO 

LEDER     

Wisløff Haugland Egeland Helgheim Lannem 

til 2018 til 2018 til 2018 til 2019 til 2018 
 
 
Medlem fem oppnevnes av IKO som har gjenoppnevnt Dag-Erik Lannem med Marianne Uri 
Øverland som varamedlem.  
 
På denne bakgrunn anbefaler vi representantskapet/OBDR å oppnevne tre medlemmer av 
styret hvorav det ene medlemmet utgår fra Oslo bispedømmeråd.  
  
 

 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgate 43 har i møte 11.juni 
2018 gjennomgått årsregnskap 2017 og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet 
anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet 
utover dette.  
 
Oslo bispedømmeråd gjenoppnevner Tor Fredrik Wisløff, Morten Haugland og Anne Mari 
Egeland som styremedlemmer for perioden 2018-2022. 
Robert Wright oppnevnes som varamedlem for perioden 2018 – 2022.   
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Oppnevning til representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
 
 
 
Vedlegg:  
20180509 Brev fra SKBO vedr. oppnevning til representantskapet.pdf 
 
 

Saksorientering 
Det vises til brev fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) av 9. mai 2018 med 
anmodning om å foreta en ny oppnevning av tre medlemmer og to varamedlemmer til 
representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. SKBO ønsket fortrinnsvis en 
oppnevning før neste representantskapsmøte, 23. mai. Det var tidsmessig umulig å få til. 
Saken er derfor satt opp på dette møtet. 
 
Ved forrige oppnevning – som ble behandlet på OBDR-møtet 14. desember 2015 – ble 
følgende vedtak fattet: «Oslo bispedømmeråd oppnevner Odd Einar Dørum, Wenche Fladen 
Nervold og Eleanor Brenna som medlemmer og Morten Andreas Carlmark og Sigrid Flaata 
som henholdsvis første og andre varamedlem til representantskapet i Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Oslo for perioden 2016-18.» 
 
Det er mulig å sitte i representantskapet inntil 3 perioder. Wenche har sittet 2 perioder og 
kan oppnevnes for 1 periode til. De andre har alle sittet 1 periode. 
 
Alle de oppnevnte er forespurt og har sagt seg villige til ny oppnevning. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oppnevner Odd Einar Dørum, Wenche Fladen Nervold og Eleanor 
Brenna som medlemmer og Morten Andreas Carlmark og Sigrid Flaata som henholdsvis 
første og andre varamedlem til representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo for 
perioden 2019-2021. 
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Eventuelt 
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