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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. Tilsettingssakene 33/18 – 35/18, samt siste del av sak 
39/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid behandles for lukkede dører. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01044-14    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 19.03.2018 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 19.03.2018 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 19.03.2018 godkjennes uten merknader. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01045-5    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 
 
 
 
Vedlegg:  
OBDR-møte 07.05.2018 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
Referat fra regionalt kontaktmøte 07.03.2018-2.pdf 
 
 

Saksorientering 
 

29/18.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene.  
                        Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 
 

29/18.2  Referat fra regionalt kontaktmøte 07.03.2018 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
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Budsjett og økonomi pr kvartal 1/2018 
 
 
Vedlegg:  
OBDR mars 2018 

Saksorientering 
 
Oppsummering: 
 
Tildeling 2018 er økt gjennom overføring av mindreforbruk 2017. Det er utarbeidet 
revidert budsjett 2018 primært som følge av justering av pensjonskostnader. Per 
første kvartal har kirkelig administrasjon en forsiktig overskridelse, døveprostiet har 
besparelse og det samme gjelder presteskapet - primært som følge av høye NAV-
refusjoner. Resultatet for Den norske kirke 2017 var et mindreforbruk på NOK 72,9m – 
mest oppstått innen Kirkerådet og det nye rettssubjektet. Et effektiviseringsutvalg har 
fremlagt en rapport som vil bli behandlet i OBDR i juni.  
 
 
1  Tildelinger 
 
Vi har pr 13.april mottatt korrigert tildelingsbrev som bekrefter at vårt mindreforbruk fra 2017 
er godkjent og overført til 2018. Tabellen under viser utviklingen for tilskudd så langt i 2018. I 
forbindelse med ny beredskapsavtale vil det komme nytt korrigert tildelingsbrev høsten 
2018. 
 

TILDELING 14.11.17 14.2.18 2.3.18 13.4.18 

ÅR 2018 FORELØPIG UTKAST ENDELIG KORRIGERT 

Ramme 142 251 144 573 144 572 144 572 

Justeringer  321 324 423 

Pensjon   2 654 2 654 

Delsum A 142 251 144 894 147 550 147 649 

Ovf-midler 576 576 576 576 

Resultat 17    3 783 

Tilskudd 43 062 43 764 43 764 43 764 

TOTAL 185 889 189 234 191 890 195 772 

Justeringer: inkl gravplassforvaltn 245, avskrivn 112t mv  

Resultat 2017 inkluderer tilskudd trosopplæring 260t  
 
 
2  Budsjett 2018 
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OBDR vedtok i desember budsjett 2018 utgjørende NOK 144,9m. Budsjettet kan 
sammenlignes mot «delsum A» i vår oversikt ovenfor om tildelinger. Det er nå gjort noen 
justeringer i budsjettet: 
   

ÅR 2018 Prester Døve Kirk adm Sum 

Revidert bud 110 513 15 923 21 279 147 715 

Tidl budsjett 108 100 15 600 21 200 144 900 

Endring 2 413 323 79 2 815 
 
Hovedforskjellen er en korreksjon av pensjonskostnader og som tallmessig slår mest ut for 
presteskapet. Det er videre foretatt noe oppjustering av tilleggslønn i presteskapet.  
 
3  Økonomistatus 2018 
 
Våre økonomirapporter for 2018 har nå ny mal og design (utviklet av vår controller). 
Rapporteringsmaler i regnskapsprogrammet X-ledger kan også nyttes men er etter vår 
oppfatning fortsatt ikke fullt ut tilfredsstillende for vårt formål. 
 
3.1 Kirkelig administrasjon 
 
KIRKELIG ADMIN 1.KVARTAL 2018 
 

hele 1000kr BUD FORBRUK AVVIK NOTE 

Personal 4 116 4 166 -50 -1,2 % 

Drift 1 761 1 817 -56 -3 % 

Tilskudd 0 26 -26  
Kostn 5 877 6 009 -132 -2,2 % 

Inntekt -29 -82 53  
Resultat 5 848 5 927 -79 -1,4 % 

 
Kirkelig administrasjon har etter tre måneder et forbruk på NOK 5,8m og en overskridelse på 
79t eller 1,3%. Noe av forklaringen er høyere forbruk på huskostnader på 112t og etterslep 
av kostnader knyttet til bispeskiftet.  
  
3.2 Presteskapet 
 

PRESTESKAPET PR 1.KVARTAL 2018     

hele 1000kr BUD FORBRUK AVVIK NOTE 

Personal 29 795 28 473 1 322 4,4 % 

Drift 741 559 182 25 % 

Tilskudd 348 348 0  
Kostn 30 884 29 380 1 504 4,9 % 

Inntekt -180 -321 141  
Resultat 30 704 29 059 1 645 5,4 % 

 
Presteskapet har pr 30.3 en budsjettbesparelse på NOK 1,6m hvorav NOK 1,3m er knyttet til 
personal. Dette er mye. En viktig årsak er NAV-refusjoner hvorav en andel er fra 2017. 
Annen besparelse kommer fra drift på NOK 0,18m og inntekter NOK 0,14m. Innen drift ligger 
det besparelser for reiser på 173t.  
 
3.3 Døveprostiet 
 
Døveprostiet har pr første kvartal en budsjettbesparelse på 377t. Vel 2/3-deler av 
besparelsen oppstår i presteskapet, resten innen trosopplæringen. Tabellen under viser 
videre at besparelsen skyldes primært driftskostnader selv om også personale/lønn bidrar. 



  
Som følge av fortsatt vakanse og rekrutteringsvanskeligheter forventer vi budsjettbesparelse 
fremover. 
 

Analyse budsjettavvik døveprostiet     

År 2018 Personal Drift Inntekt Sum 

Prester 106 165 0 271 

Tro 48 133 -75 106 

Sum 154 298 -75 377 
 
Vi har tidligere informert om at døveprostiet har fått innvilget NOK 1,77m til flerårige 
prosjekter fra Extrastiftelsen. Pr første kvartal er det inntektsført ca NOK 0,5m for disse 
direkte på prosjektene og inngår således ikke i ovennevnte regnskap. Dette gjelder følgende 
prosjekter: 
 

- Sorg! Ikke sykdom! Døve sorggrupper 
- Den første boken – basistekster på NTS  

 
4  Annen informasjon 
 
4.1 Effektiviseringsutvalget 
 
Et effektiviseringsutvalg for merkantile tjenester nedsatt av Kirkerådet fremla 7.mai rapport. 
Denne saken fremlegges som egen sak til bispedømmerådet 11.juni.  Ifølge utvalget 
arbeider det ca. 110 årsverk* med merkantile tjenester fordelt på 12 enheter (Kirkerådet og 
bispedømmekontorene). Utvalget foreslår disse nedbemannet med 40-50 årsverk. I dette 
inngår at økonomi & lønn samkjøres i to team og nedskaleres til 8-10 årsverk. Arkiv er 
tilsvarende foreslått sentralisert til 3-4 årsverk pluss rådgivning/opplæring, og 
telefoniløsningene skal løses på samordnet måte.  Regnskapskontoret TET skal fortsatt ha 
samme rolle som tidligere innen en budsjettramme på NOK 12m (2018). 
 
*) Ifølge årsrapport 2017 fra Kirkerådet utgjør sum administrasjon 236 årsverk hvorav 
Kirkerådet 69,6 og døveprostiet 5,5 årsverk. Oslo er oppgitt med 22,3 årsverk.  
 

Avdeling Øk/R Lønn Arkiv Telefoni Andre Sum 

PERSONALE  2,0    2,0 

ØK/ADM 1,3  1,0 0,1 2,1 4,5 

OBDR pr nå           6,5 

Pluss HR      3,5 
 
Ved vårt kontor omfatter avdelingene personal og øk/adm 10 årsverk hvorav ca. 3,5 stilling 
arbeider med HR. Utvalget foreslår HR foreløpig skjermet slik at ca. 6,5 årsverk ved Oslo 
bispedømmekontor er rammet av forslaget. Vi har beregnet at innen disse årsverkene 
utføres ca. 2,1 årsverk med oppgaver* som ikke er omtalt i rapporten. 
 
*) Data, resepsjon, utvalg og utredninger, styreverv, bispegård, ledelsesoppgaver, 
miljøarbeid, årsmeldinger og statistikk, oppfølging døveprosti, innkjøp og annen admin etc  
 
EFFEKTIVISERINGSUTVALGET: FRA 110 ÅRSVERK TIL 40-50 ÅRSVERK: 

 

 sammenkoblet i 2 team:     

TET Regnskap&lønn Arkiv    

regnskap sentralisert sentralisert    

kjøp 12m sum 8-10 årsverk sum 3-4 åv   HR 

     som nå 

 Tilskuddsforvaltning  Telefoni  

men 
forenkles 

 forenklet rutine  felles løsning  
 



  
 
4.2 Resultater 2017 for Den norske kirke 
 
Det fremgår av siste tildelingsbrev at rDnk i 2017 fikk et mindreforbruk på NOK 72,9m. NOK 
55.6m av dette resultatet har oppstått innen KR, rettssubjektet, BM og KÙN. Det 
gjenværende mindreforbruk på NOK 17,2m har oppstått hos de 12 bispedømmene (inkl 
Svalbard). Sør Hålogaland hadde merforbruk med NOK - 2,1m, og i motsatt skala hadde 
Stavanger det største mindreforbruk med NOK 5,3m.   
 
4.3 Prestedekning 
 
Tall for prestedekning gir en indikasjon på hvordan presteressursene fordeler seg og 
hvordan arbeidsbelastningen er per prest. I vår årsmelding 2017 oppgir vi at våre prester 
betjener i snitt 3570 kirkemedlemmer – og 6700 innbyggere. Vi har da tatt utgangspunkt i 
127 årsverk menighetsprester.  
 

Prestedekning (beste) ihht Kirkerådets årsrapport   

Nord-Hål Agder-T Sør-Hål Oslo Hamar Møre 

2 563 2 704 2 875 2 935 2 982 3 010 
 
I årsrapport 2017 fra Kirkerådet om prestedekningen fremgår at landsnittet er 3.113 
medlemmer per prest (2016: 3027). Nord-Hålogaland har best prestedekning ved at hver 
prest i snitt betjener 2.563 medlemmer, mens Borg og Stavanger har dårligst dekning med 
hhv 3.732 og 3.594 medlemmer pr prest. Oslo vurderes som 4.best med 2.935 medlemmer 
pr prest.  
 
Kirkerådets grunnlag for Oslo er 153,4 årsverk (hentet fra lønnssystemets faste årsverk). 
Som Kirkerådet riktig påpeker vil resultatet avhenge av hvilket årsverktall man legger til 
grunn. Vi mener at det ikke er relevant å trekke inn f.eks fengselsprester og prostesaks-
behandlere da de i mindre grad er involvert i kirkelige handlinger og menighetsarbeid.  
 
Vi har under analysert hvordan det er mulig å komme frem til ulike årsverktall for Oslo: 
 

Årsverkgrunnlag Oslo hos KR og OBDR    

Menighetsprester Spesial Sykehjem Døve Andre Sum 

126,6 10,3 6,55 9,8 1,25 154,5 
 
4.4 Nye Kirkens hus 
 
Clemens Eiendom har arbeidet frem intensjonsavtaler med 18 leietakere og 640 
arbeidsplasser for nye Kirkens hus. Dette gir behov for et bygg på opptil 12.500m2 og man 
har kartlagt potensielle bygg som kan egne seg for lokasjon. Antallet er nå snevret ned til 
fem bygg som det arbeides konkret med, og man regner med at mye er avklart før 
sommerferien.   
 

Pilestredet Youngs- Oslo Stor- Lakke- 

Park torget Hospital torget gata 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd godkjenner revidert budsjett 2018 utgjørende NOK 147,7m. 
Bispedømmerådet tar til orientering økonomistatus per første kvartal 2018.  
 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 550 17/01859-6    

 
 

 
 
 

Kirkebruksplan 
 
Vedlegg: 
Rapport fra prosjektgruppen for kirkebruksplan for Oslo ORB 2018.pdf 
Fremdriftsplan pr.12.04.2018.docx 
Rapport fra styringsgruppa for kirkebruksplan.pdf 
Økonomirapport kirkebruksplan - versjon 1.0z.docx 

 
Saksorientering 
Prosjektgruppen for kirkebruksplan i Oslo leverte sin rapport til styringsgruppen 5. februar 2018. 

Etter behandling i styringsgruppen ble en rapport med foreløpige forslag presentert for 

menighetsrådsledere, sokneprester og daglige ledere i Oslo på et møte 3. april. Styringsgruppens og 

prosjektgruppens rapporter ble offentliggjort samme kveld. 

Styringsgruppen møtte 19. april berørte menigheter i Groruddalen prosti. 24. april var det 

konsultasjoner med menigheter i Nordre Aker prosti. Samme dag møtte styringsgruppen Sentrum og 

St. Hanshaugen menighet, der det var separate møter for Domkirken og den øvrige menigheten. 25. 

april var det konsultasjon med Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet – i tillegg til en 

åpen konsultasjon med andre menigheter. Formålet med konsultasjonene har vært å få innspill og 

reaksjoner på forslagene, svare på spørsmål og ha en dialog om den videre prosessen. Alle 

menighetene ble derfor utfordret til å tenke strategi for en helhetlig bruk av kirkene.  

Det har vært stor interesse i mediene rundt styringsgruppens foreløpige forslag, spesielt i 

Groruddalen. Politikere og andre har engasjert seg i debatten.  

1.juni er satt som frist for menighetsrådene og andre til å komme med innspill til det videre arbeidet 

med høringsdokumentet som vil bli sendt menighetene før sommerferien – med tentativ frist for 

høringssvar 1. oktober. 

Bispedømmerådet gis i møtet anledning til å drøfte styringsgruppens foreløpige forslag og komme 

med innspill til bispedømmerådets representanter i styringsgruppen. 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd har drøftet rapport og foreløpige forslag fra styringsgruppen for 
Kirkebruksplan i Oslo. Innspill fra samtalen tas med i arbeidet med høringsdokumentet som skal 
sendes til menighetene. 
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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Tonje Kristoffersen 621 18/01520-11    

 
 

 
 
 

Utlysning av mindreforbruksmidler- trosopplæring  
 
 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd, som tildelingsansvarlig for trosopplæringsmidlene, forvalter 

mindreforbruket av disse. I henhold til tildelingsbrev skal de avregnende midlene fra 

fellesrådene forvaltes av bispedømmerådet som tilskudd til trosopplæring i bispedømmet. 

Mindreforbruksmidlene legges til den ordinære tildelingen.  

 

Mindreforbruket er ubenyttede midler ut over de 5% som fellesrådene kan overføre til neste 

år og som fellesrådet ikke har omdisponert innenfor tildelingsåret. Det vises til 

tildelingsbrevet fra bispedømmerådet til fellesrådene:  

 

Ved underforbruk/vakanse har fellesrådet mulighet til å omdisponere midler mellom 

budsjettets poster. Endringene skal avtales med berørte menigheter. Ubenyttede 

midler på inntil fem prosent av total tildeling til fellesrådet, overføres automatisk til 

neste budsjettår. Disse avsettes i bundet fond. Det er ikke anledning til å akkumulere 

mindreforbruk over flere år som utgjør mer enn fem prosent av årlig tildeling. 

Ubenyttede midler over fem prosent av tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i 

neste års bevilgning og forvaltes av bispedømmerådet til trosopplæring i 

bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen 10 000 kroner, selv 

om det er mer enn fem prosent av tildelingen. Fellesrådet skal gi melding til 

bispedømmerådet så raskt som mulig, og senest innen 1.mars, dersom det viser seg at 

de har ubrukte midler utover dette.  

 

Det vil si at de midlene fellesrådene ikke omdisponerer derfor kan brukes av 

bispedømmerådet, enten til å bistå menigheter med lav tildeling, krevende arbeidssituasjoner 

eller til strategisk utviklingsarbeid som det ellers ikke hadde vært midler til. 

Saksbehandlere vet, gjennom tett kontakt med menighetene, at mindreforbruksmidlene har 

ført til mye nyutvikling som kommer alle menighetene til gode. Eksempelvis ble, på årets 

fag- og tilsynssamling, flere av disse praksisene presentert og delt. Denne dagen har fått 

svært gode tilbakemeldinger.  

I fjor førte også disse midlene til at 32 undervisningsansatte kunne dra på studietur og få 

faglig påfyll i Roma og Assisi. Dessuten arrangerte bispedømmet sammen med Kirkens 
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Nødhjelp fire samlinger i Domkirken med til sammen litt over 2100 konfirmanter. Dette var 

kick- off til fasteaksjonen og presentasjon av ny biskop. Det at menighetene kan, gjennom 

disse midlene, søke støtte til utvikling sees på som svært positivt, da det ikke finnes mange 

andre steder å søke midler.  

 

Så lenge tildeling av trosopplæringsmidler skjer fra bispedømmeråd til fellesråd på bakgrunn 

av nasjonale kriterier og fordelingsvedtak i OBDR, er det viktig at bispedømmerådet bruker 

disse midlene til strategisk utvikling.  

 

 

Årets mindreforbruk  

Vi gjør oppmerksom på at det i år er 2,75% pris og lønnsvekst på den ordinære tildelingen 

mot ingen økning i fjor.   

 

Oslo kirkelig fellesråd melder om ca. 540 000 kr i mindreforbruk. 

Asker og Bærum fellesråd har ikke mindreforbruk i 2017. Bispedømmerådet har en 

overføring av ubenyttede midler fra i fjor på kr 260 000. Dette gir bispedømmerådet ca. 

800 000 kr i mindreforbruk.  

 

Som tidligere nevnt kan midlene benyttes til å bistå menigheter med lav tildeling eller lite 

driftsmidler slik at de kan gjennomføre sine lokale trosopplæringsplaner. I dialog med KfiO 

har vi i 2018 allerede tildelt Grorud og HFS menigheter til sammen 110 000 kr til dette.  

Dvs at det er litt under 700 000 kr igjen til utlysning. 

 

Utlysning mindreforbruksmidler 

For å kunne sende ut utlysningen og tildele midler før sommeren ber vi bispedømmerådet 

vedta kriteriene for utlysning og tildeling og gi stiftsdirektøren fullmakt til å foreta 

fordelingen på bakgrunn av de vedtatte kriteriene. Det vil være for kort tid mellom møtet 

7.mai og 11.juni til å lyse ut, hente inn søknader og lage et saksfremlegg til OBDR. Det 

første møtet på høsten er 24. september. Da vil menighetene ha for kort tid til å iverksette 

tiltak på disse midlene, da de må benyttes innen utgangen av året. Erfaringsmessig og med 

tanke på størrelsen på mindreforbruket, vil det mest sannsynlig kunne tildeles til de fleste 

som søker og er innenfor kriteriene. I tidligere år er det kun de som har vært utenfor 

søknadskriteriene som ikke har fått støtte. 

 

 

Forslag til kriterier for utlysning  

1. Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på frivillighet i den lokale 

trosopplæringen. 

Oslo bispedømmeråd har i 2018/19 en satsning på frivillighet. I den forbindelse 

ønsker vi å stimulere til tiltak som kan bidra til økt kompetanse på feltet 

trosopplæring og frivillighet. 

 

a) Hvordan kan den sentrale dimensjonen frivillighet bedre integreres i de lokale 

trosopplæringstiltakene?  

b) Utvikle tiltak som fremmer frivillighet i trosopplæringen.  

 

2. Tiltak som stimulerer til nye – eller videreutvikler – tiltak for ungdomsfasen. 

Oslo bispedømme hadde ungdomsår fra juni 2016 og ut 2017. Det er fortsatt behov for 

utvikling av tiltak for ungdom etter konfirmasjon. 

 

- Tiltak for ungdom, enten i soknet eller i samarbeid mellom menighetene og/ eller 

organisasjoner.  

- Oslo bispedømmeråd ønsker å stimulere til samarbeid mellom menighetene og barne- 

og ungdomsorganisasjonene.   



  
- Menighetene må være tilskuddsmottaker og tiltaket må være et samarbeid mellom en 

eller flere menigheter og organisasjon.  

- Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull, dette gjelder både ved 

utadrettet breddetiltak eller materiell.  

                                          

3.Støtte til ansatte og frivillige for deltakelse på trosopplæringskonferansen, inntil tre 

per sokn  

- Støtte til trosopplæringskonferansen prioriteres etter at det er innvilget støtte til 

kategori 1 og 2.  

 

 

 

 

 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar følgende kriterier for utlysning av mindreforbruk 
trosopplæringsmidler: 
 

1 Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på frivillighet i den lokale 

trosopplæringen 

Oslo bispedømmeråd har i 2018/19 en satsning på frivillighet. I den forbindelse 

ønsker vi å stimulere til tiltak som kan bidra til økt kompetanse på feltet 

trosopplæring og frivillighet. 

 

c) Hvordan kan den sentrale dimensjonen frivillighet bedre integreres i de lokale 

trosopplæringstiltakene?  

d) Utvikle tiltak som fremmer frivillighet i trosopplæringen.  

 

2 Tiltak som stimulerer til nye – eller videreutvikler – tiltak for ungdomsfasen 

Oslo bispedømme hadde ungdomsår fra juni 2016 ut 2017. Det er fortsatt behov for 

utvikling av tiltak for ungdom etter konfirmasjon. 

 

- Tiltak for ungdom, enten i soknet eller i samarbeid mellom menighetene og/ eller 

organisasjoner.  

- Oslo bispedømmeråd ønsker å stimulere til samarbeid mellom menighetene og barne- 

og ungdomsorganisasjonene.   

- Menighetene må være tilskuddsmottaker og tiltaket må være et samarbeid mellom en 

eller flere menigheter og organisasjon.  

- Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull, dette gjelder både ved 

utadrettet breddetiltak eller materiell.  

                                          

3 Støtte til ansatte og frivillige for deltakelse på trosopplæringskonferansen, inntil 

tre per sokn  

- Støtte til trosopplæringskonferansen prioriteres etter at det er innvilget støtte til 

kategori 1 og 2.  
 
 
Oslo bispedømmerådet gir stiftsdirektørene fullmakt til å vedta tildelingen. 
 
 



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magne Sandberg 572 18/01866-2    

 
 

 
 
 

Østre gravlund - søknad fra Kirkelig fellesråd i Oslo om godkjenning av 
fradeling av tilleggsareal til Det Mosaiske Trossamfund 
 
 
 
Vedlegg:  
KfiO søknad fra DMT.pdf 
RE_ Fradeling av tilleggsareal til DMT på Østre Gravlund.msg 
 
 

Saksorientering 
Bakgrunn 
Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er eier av Østre gravlund, gnr/bnr 130/163. Det Mosaiske 
Trossamfund (DMT) eier en tilstøtende eiendom i sør-øst, Helsfyr gravlund, også kalt 
Jødenes gravlund (gnr/bnr 130/19). Etter DMTs syn kan graver ikke gjenbrukes, og de har 
nå derfor behov for mer areal.  
 
DMT søkte i brev av 20. november 2017 Gravferdsetaten Oslo kommune (GFE) om å få 
kjøpe ca. 280 m² tilleggsareal av tilstøtende Østre gravlund. Arealet ligger langs 
Tvetenveien, mellom parkeringsplassen og Helsfyr gravlund. 
 
I e-post av 21. februar 2018 ble søknaden oversendt KfiO. Her siteres også et svar fra 
daværende konstituert direktør i GFE, Stein Olav Hohle, av 15. februar 2017 til DMT om at 
arealet er skogbevokst og består vesentlig av stiv leirjord med en del pukk nærmest muren 
mot Tvetenveien. Videre heter det at «Søknad om å kjøpe det aktuelle arealet sendes til 
Kirkelig fellesråd i Oslo (…) og i søknaden kan DMT opplyse at Gravferdsetaten vil bifalle at 
det aktuelle arealet selges til DMT ..» 
 
Den konkrete søknaden 
KfiO har vært usikre på hvordan de skulle behandle saken, men har ment at det var tryggest 
å søke Oslo bispedømmeråd om samtykke til avhendingen, ut fra Kirkeloven § 18 tredje ledd 
annet punktum. Tankegangen har vært at dette var kirkelig eiendom, selv om det ikke er 
noen kirke knyttet til eiendommen. 
 
I søknaden heter det at «Det aktuelle arealet er ikke nødvendig for kirken, og det vil praktisk 
fremstå som en naturlig utvidelse av DMTs eksisterende areal på Østre gravlund». Tanken 
er at DMT kostnadsfritt får overført det aktuelle arealet, mot at DMT selv forestår og 
bekoster fradeling, opparbeidelse og videre drift av arealet.  
 
Lovgrunnlag 
Gravferdsloven § 1 fjerde ledd: 
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Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt 
rettsgrunnlag. Soknene i en kommune kan i fellesskap eie gravplasser. 

 
Gravferdsloven § 4 første ledd: 

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og 
bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med 
tillatelse fra bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen. 

 
Kirkeloven § 18 tredje ledd: 

Formuesrettigheter som er knyttet til en kirke, kan ikke skilles fra den. Fast eiendom 
som ikke er nødvendig for kirken, kan likevel avhendes med samtykke av 
bispedømmerådet. 
 

Vurdering 
a) Prinsipielt om saksgangen ut fra lovverket 
Administrasjonen legger til grunn at denne saken må behandles både etter kirkeloven og 
gravferdsloven. Etter kirkeloven fordi det dreier seg om avhendelse av kirkelig eiendom, jf. 
KL § 18 tredje ledd (GFL § 1 fjerde ledd), og etter gravferdsloven fordi det dreier seg om 
vesentlig endring av gravplass, jf. GL § 4 første ledd. 
 
Når det gjelder GL § 4 er avgjørelser etter denne paragraf delegert til stiftsdirektør etter 
delegasjonsreglement for forholdet mellom Oslo bispedømmeråd og daglig leder, sist endret 
13.06.2016 (sak 57/16), pkt.3.3.  
 
Når det gjelder KL § 18 tredje ledd er dette ikke delegert og vil derfor måtte behandles av 
rådet selv.  
 
Siden saken først må opp i OBDR, er det praktisk at man behandler saken etter begge 
lovverk i møtet. 
 
b) Konkret vurdering av saken ut fra KL § 18 
Bispedømmerådet må ta stilling til om det aktuelle arealet av Østre gravlund kan skilles ut og 
overdras til DMT. Det dreier seg om et relativt lite areal på ca. 280 m² av gravlundens 6000 
m². Arealet – slik det i dag framstår – er ikke nødvendig for KfiO og vil framstå som en 
naturlig utvidelse av Helsfyr gravlund. Det er nødvendig at DMT selv eier sine gravlunder for 
å ivareta sikkerheten for at graver ikke kan gjenbrukes. KfiO vil overdra arealet kostnadsfritt 
til DMT, mot at DMT selv forestår og bekoster fradeling, opparbeidelse og videre drift av 
arealet. Administrasjonen ser ingen sterke motforestillinger mot KfiOs søknad og anbefaler 
at OBDR samtykker til avhendelsen. 
 
c) Vurdering av saken ut fra GL § 4 
Det legges til grunn at å avhende ca. 280 m² av gravlundsområdet innebærer en vesentlig 
endring av gravplassen. I dette tilfellet dreier det seg om et område som ikke har praktisk 
betydning for fellesrådet og det totale gravlundsområdet vil fortsatt være intakt. 
Administrasjonen ser ingen sterke motforestillinger mot KfiOs søknad og anbefaler at OBDR 
gir tillatelse til overdragelsen. 
 
Bispedømmerådet kan etter GL § 4 også sette vilkår for tillatelsen. Saken er forelagt KfiO, 
som ønsker følgende vilkår ved fradelingen: 
1. Det forutsettes ved fradelingen at DMT selv skal forestå og bekoste fradeling, 

opparbeidelse og videre drift av arealet.   
2. Det forutsettes ved fradelingen at DMTs eierskap til arealet skal være evigvarende, dog 

slik at KfiO (Dnk) skal ha arealet tilbakeført til seg dersom arealet mot formodning noen 
gang skulle avhendes/overføres fra DMT. 

Administrasjonen støtter KfiOs ønske om at nevnte vilkår for fradelingen legges inn i 
tillatelsen fra OBDR. 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd samtykker og gir tillatelse til at Kirkelig fellesråd i Oslo avhender det 
aktuelle området på ca. 280 m² i sørøst på Østre gravlund som ligger i tilknytning til Helsfyr 



  
gravlund (Jødenes gravlund) til Det Mosaiske Trossamfund. Følgende vilkår settes for 
tillatelsen: 
1. Det forutsettes ved fradelingen at Det Mosaiske Trossamfund selv skal forestå og 

bekoste fradeling, opparbeidelse og videre drift av arealet.   
2. Det forutsettes ved fradelingen at Det Mosaiske Trossamfunds eierskap til arealet skal 

være evigvarende, dog slik at Kirkelig fellesråd i Oslo (Den norske kirke) skal ha arealet 
tilbakeført til seg dersom arealet mot formodning noen gang skulle avhendes/overføres 
fra Det Mosaiske Trossamfund. 

 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Ruth-Marit Vatne 421 17/05182-3    

 
 

 
 
 

Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019 
 
 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Administrasjonen foreslår følgende møteplan for bispedømmerådet i 2019: 
 
25. februar 
18. mars  Forberedelse til Kirkemøtet 
27. mars – 2. april Kirkemøtet i Trondheim 
8. april 
20. mai 
20. juni  Møtedag torsdag 
 
23. september  
4. november 
16. desember Julelunsj med bl.a. staben og pensjonistene ved bispedømmekontoret 

fra kl. 13.30, ordinært møte fra kl. 16.00 
 
Ordinær møtetid når ikke annet er spesifisert er mandag kl. 16.00-21.00. Det serveres 
middag fra kl. 16.00. Møtet starter kl. 16.30 med andakt i kapellet. Møtene avsluttes ca. kl. 
21.00. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
25. februar 
18. mars  Forberedelse til Kirkemøtet 
27. mars – 2. april Kirkemøtet i Trondheim 
8. april 
20. mai 
20. juni  Møtedag torsdag 
 
23. september  
4. november 
16. desember Julelunsj fra kl. 13.30, ordinært møte fra kl. 16.00 
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Møtetid er kl. 16.00-21.00 når ikke annet er bestemt. 
 
 
 



 

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 forrige møte, 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?  
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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: 

 
 
 



 

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. 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01044-15    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
  
 
         
 
 
 

 
 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

39/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 07.05.2018 


	Oslo bispedømmeråd 2016-2019 (07.05.2018)
	Møteinnkalling Oslo bispedømmeråd 07.05.2018
	Godkjenning av innkalling og saksliste
	27/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

	Godkjenning av protokoll
	28/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 19....

	Saker til behandling
	29/18 Referat- og orienteringssaker
	30/18 Budsjett og økonomi pr kvartal 1/2018
	31/18 Kirkebruksplan
	32/18 Utlysning av mindreforbruksmidler- trosopplæ...
	33/18 Tilsetting av sokneprest i Nordre Aker prost...
	34/18 Tilsetting kapellan Østre Aker og Haugerud -...
	35/18 Tilsetting av døveprest Sandefjord
	36/18 Østre gravlund - søknad fra Kirkelig fellesr...
	37/18 Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019
	38/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid
	Vedtak OBDR, 19032018, Sak 25/18, Evaluering av bi...

	39/18 Eventuelt


