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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

 

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 17.12.2018 kl. 16:00  
Sted: Bispegården  
Arkivsak: 17/00149  

Arkivkode: 421   

 

 

Julelunsj sammen med staben fra kl. 13.30. Andakt i kapellet ved Kari Veiteberg.  

Møtestart kl.16.15.  

 

Jørgen Foss og Kristin Skjøtskift har meldt forfall til møtet. Knut Lundby er innkalt med 

stemmerett. Andre varamedlem  for Åpen folkekirke har meldt forfall. Administrasjonen 

innkaller tredje varamedlem. 

 

Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.  

 

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings. 
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Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 05.11.2018 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 
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98/18 

Tilsetting av kapellan i Søndre Aker prosti med Bøler sokn som 

tjenestested. 

Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum 

- Unntatt offentlighet  

99/18 

Tilsetting kapellan i Østenstad menighet, Asker prosti 

Saksordfører: Tone Louise Stranden 

- Unntatt offentlighet  
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Saksordfører: Katja Eidesen 
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Saksordfører: Harald Hegstad 
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Høring om forsøkshjemmel i regelverket for Døvekirken 

Saksordfører: Knut Lundby 
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Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av styremedlemmer for perioden 
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Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum 
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Referat- og orienteringssaker 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01044-37    

 
 

 
 
 

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 96/18 – 102/18 behandles for lukkede 
dører. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

92/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 18/01044-38    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 05.11.2018 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 05.11.2018 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 05.11.2018 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

93/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magnar Helgheim 112 17/05276-19    

 
 

 
 

Økonomi pr kvartal 3/2018 
Vedlegg:  
Sept18A6 
 
 

Saksorientering 
 
Oppsummering: 
 
Døveprostiet har igjen mye vakanser og deres mindreforbruk har økt fra 200t pr 30.6 
til 825t pr 30.9. Samlet mindreforbruk for bispedømmerådet pr 30.9 er derfor 2% eller 
NOK 2,1m hvorav nærmere halvparten oppstår innen døveprostiet.  
 
Budsjettoverskridelsen innen kirkelig administrasjon er redusert til NOK 1,12m eller 
0,8%. Presteskapets mindreforbruk er redusert til 1,69% eller NOK 1,3m. 
 
 
Innledning 
 
Til møtet i september rapporterte vi pr første halvår og hvor mindreforbruket utgjorde NOK 
1,2m eller 1,87% for hele virksomheten. Vi informerte om at det pr 30.6 var mindre vakanser 
innen døveprostiet enn tidligere år og påfølgende mindre budsjettbesparelse. Årsprognose 
2018 ble beregnet til størrelse NOK 1m i mindreforbruk. 
 
Økonomistatus pr 3.kvartal 
 
I dette saksdokumentet fremlegger vi resultatet pr tredje kvartal, og i påfølgende avsnitt noe 
om utviklingen i oktober. Godkjent mindreforbruk 2017 er holdt utenom oversikten. Med 
mindre annet fremgår av teksten er alle tall i 1000kr.  
 

Avvik budsjett PRESTER DØVE ADM SUM BUD Avvik 

Pr 30.9.18 1 355 925 -129 2 151 107 206 2,0 % 

Pr 30.6.18 1 466 200 -425 1 241 66 296 1,9 % 

Pr 30.3.18 1 645 377 -79 1 943 40 678 4,8 % 
 
Vår oversikt viser at mindreforbruket er økt til NOK 2,1m eller 2% etter 9 mnd, og at 
økningen kommer fra døveprostiet.   
 
Presteskapet 

 
Presteskapet har et forbruk på NOK 78,8m pr tredje kvartal som betyr et mindreforbruk på 
NOK 1,3m eller 1,69 %. Pr første halvår var besparelsen tilsvarende NOK 1,45m eller 3 %, 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

94/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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og i hovedsak oppstår denne innen personalforvaltningen. Driftskostnadene har et forsiktig 
merforbruk.   
 
PRESTESKAPET PR 
30.9.2018       

hele 1000kr BUD FORBRUK AVVIK NOTE 

Personal 77 869 76 651 1 218 1,6 % 

Drift 2 231 2 387 -156 -7,0 % 

Tilskudd 590 535 55  
Kostn 80 690 79 573 1 117 1,4 % 

Inntekt -540 -778 238  
Resultat 80 150 78 795 1 355 1,7 % 

uten mindreforbruk 2017    
 
Kirkelig administrasjon 

 
Denne avdelingen har et forbruk på NOK 15,6m pr 30.9 og et forsiktig merforbruk på 129t 
eller 0,8 %. Merforbruket oppstår primært innen personalkostnadene ( -184t eller 1,7%) men 
dekkes delvis inn av budsjettbesparelser for driftskostnadene. Resultatet pr 30.9 er en 
bedring i forhold til andre kvartal hvor merforbruket da var 425t eller 4,5%.  
 

KIRKELIG ADMIN PR 30.9.2018     

hele 1000kr BUD FORBRUK AVVIK NOTE 

Personal 10 673 10 857 -184 -1,7 % 

Drift 5 204 5 116 88 1,7 % 

Tilskudd 0 26 -26  
Kostn 15 877 15 999 -122 -0,8 % 

Inntekt -497 -490 -7  
Resultat 15 380 15 509 -129 -0,8 % 

uten påske og pasjon    
 
Døveprostiet 
 

Døveprostiets resultat har endret seg vesentlig siden halvårsregnskapet. Nå utgjør 
mindreforbruket hele 925t, og særlig oppstår besparelsen innen lønnskostnadene. Flere 
stillinger har stått vakante i deler av 2018 og således bidratt til mindreforbruk:   
 

- Døveprest Trondheim (utlyst 3 ganger) 
- Kapellan Trondheim (avventer utlysning) 
- Kapellan Ålesund (avventer ny utlysning) 
- Døveprest Sandefjord (nå besatt fra aug 18) 
- Trosopplæringsmedarbeider 50% Trondheim* 
- Trosopplæringsmedarbeider 50% Tromsø*  

 

BUDSJETTAVVIK DØVE       

Pr 30.9.18 Personal Drift Inntekt Sum 

Prester 438 -123 26 341 

Tro 173 479 -68 584 

Sum 611 356 -42 925 
 
Tabellen over viser at mindreforbruket oppstår primært innen trosopplæringen hvor det er 
lavt forbruk av driftskostnader. Presteskapets mindreforbruk er mest forårsaket av vakanser.  
 
OBDR vil i desember møtet behandle tilsetting i trosopplæringsstillingene, kfr * 
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Økonomisk utvikling etter 3.kvartal 
 
Foreløpig gjennomgang av oktober viser at utviklingen pr 3.kvartal fortsetter i oktober. Dette 
betyr for døveprostiet økt mindreforbruk innen personalforvaltningen. Merforbruket for 
kirkelig administrasjon er ytterligere redusert og ligger nå tilnærmet på budsjettnivå. 
Presteskapets mindreforbruk ved utgangen av oktober er redusert til NOK 1.18m.  
 
Annen rapportering 
 
1 Reduksjon i tildeling til sykehjemprester 

 
Vi fikk i november vite at inneværende års tildeling til sykehjemprester er redusert fra NOK 
4,7m til NOK 4,3m. Oslo kommunes tildeling til tros- og livssynssamfunn innen denne sektor 
er fortsatt på NOK 4,7m men andel til andre samfunn på 400t er finansiert gjennom 
avkorting til kirken. Vi mener dette er en uheldig fremgangsmåte. Saken er fulgt opp i brev 
av 26.november til Oslo kommune, byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, der vi ber om 
et snarlig møte. 
 
2 Fordelingsnøkler 

 
Med bakgrunn i drøftelsen i OBDR 5.11 har vi 7.11 avgitt høringssvar om fordelingsnøkkel 
mellom bispedømmerådene. Et vedtak for fordelingsnøkler vil gjelde fra 2020. 
 
3 Nye SSB-tall 2018 

 
SSB’s befolkningstall pr utgangen av 3.kvartal viser at 867 889 bodde innenfor vårt 
bispedømme, og fordelt slik på kommunene: Oslo 679.886, Bærum 126.583 og Asker 
61.420.   
 
SSB tettstedsstatistikk pr 1.1.18 forteller at Oslo tettsted, som består av deler av 12 
kommuner i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud, fikk 11 600 flere innbyggere i 2017 og 
hadde 1 000 500 innbyggere ved årsskiftet.  
 

Note *)  
De tre største tettstedene utenfor Oslo-Asker-Bærum er Skedsmo, Lørenskog og Oppegård.  

 
4 Nye kirkens hus 
 

Det vil være kjent at Ovf og Clemens Eiendom siden våren 2017 har arbeidet med prosjektet 
nye Kirkens hus. Det er signert fullmakt eller intensjonsavtale som samlet gir et behov på 
650 arbeidsplasser og 14 000 m2. Ni eiendommer er befart og forhandlinger gjennomført. 
Finaleheatet bestod av to eiendommer. Clemens Eiendom har nå konkludert med at Oslo 
Hospital innfrir visjonene best pga sin beliggenhet og unike kirkehistorie, eksisterende 
kirkebygg og hageanlegg på tomten. Økonomien for leietakerne er vurdert å være bedre enn 
i konkurrerende prosjekter. Vi vil legge frem dette som egen sak til neste 
bispedømmerådsmøte.   
 
5 Kirkelig fellesråd i Oslo 
 

På oppdrag fra kirkevergen har revisjons- og konsulentselskapet BDO foretatt en evaluering 
av fellesrådets seksjon Menighetsregnskaper. Bakgrunnen er at seksjonen har stort 
etterslep på regnskapsførselen og det er rettet kritikk fra menigheter og revisor for at  
mange menighetsregnskaper for 2017 fortsatt ikke er ferdigstilt. BDO kommer med en  
rekke anbefalinger og tiltak for å løse utfordringene.     
 
Tildelingsbrev 2018 
 
Som følge av justering etter lønnsoppgjøret har vi nå mottatt Kirkerådets 6. tildelingsbrev 
2018. For OBDR utgjør lønnskompensasjonen NOK 1,34m. I sum utgjør samlet tildeling til 
OBDR NOK 197,6m hvorav tilskudd (1B) utgjør NOK 43,5m.  
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TILDELING 14.11.17 14.2.18 2.3.18 13.4.18 19.9.18 22.11.18 

ÅR 2018 FORELØPIG UTKAST ENDELIG KORRIGERT KORR 2 KORR 3 

Ramme 142 251 144 573 144 572 144 572 144 647 144 647 

Justeringer  321 324 423 690 690 

Lønnsjust      1 343 

Pensjon   2 654 2 654 2 654 2 654 

Delsum A 142 251 144 894 147 550 147 649 147 991 149 334 

Ovf-midler 576 576 576 576 576 576 

Resultat 17    3 783 4 171 4 171 

Tilskudd 43 062 43 764 43 764 43 764 43 494 43 494 

TOTAL 185 889 189 234 191 890 195 772 196 232 197 575 

Justeringer: Gravplassforvaltn 245, avskrivn 112t, senere div 66, beredskap 267  

Resultat 2017 inkluderer tilskudd trosopplæring 260t    
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar til etterretning økonomistatus pr tredje kvartal 2018. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magnar Helgheim 112 18/03141-3    

 
 

 
 
 

Budsjett 2019 for Oslo bispedømme  
 
  
 
         
 

Saksorientering 
 
Oppsummering: 
 
I påvente av nytt tildelingsbrev samt vedtak knyttet til effektiviseringen for merkantile 
tjenester fremlegger vi en budsjettskisse 2019. Budsjettet innebærer en stillings-
nedgang på 2,5 årsverk som oppnås med naturlig avgang. Budsjettet er videre basert 
på at driftskostnadene er på nivå med 2018. Nytt tildelingsbrev basert på endelig 
statsbudsjett vil foreligge januar 2019, og endelig budsjettforslag fremlegges til 
behandling i neste bispedømmerådsmøte. 
 
 
Innledning 
 
Når dette skrives arbeider vi med første versjon av 2019-budsjettet med frist 9.desember til 
Kirkerådet. Arbeidet er forsinket blant annet fordi budsjettverktøyet Arena ikke har fungert 
tilfredstillende -  men som nå endelig er avløst av nytt verktøy utviklet av TET. Budsjett 9.12 
betrakter vi imidlertid som svært foreløpig da det er en rekke prosesser og vedtak som i 
øyeblikket ikke er avklart; kfr oversikten under:  
 

PROSESSER     STATUS   

Statsbudsjett 2019-kutt   Forlik nov   

Årlig produktivitetsfaktor Forlik nov   

Ny budsjettmodul   Nå tilgjengelig 

Kirkebruksplan   Under arbeid 

Strategiplan 2019-21   OBDR febr   

Effektivisering merkantile tjen Avklaring 1Q / 2019 

Fordelingsnøkler mellom bdr Virkning fra 2020 
 
 
Et mer realistisk og helhetlig budsjett vil bli utarbeidet til bispedømmerådsmøtet i februar. Da 
vil det foreligge nytt tildelingsbrev basert på endelig statsbudsjett og flere beslutninger er tatt 
i forhold til de nevnte prosessene. Disse påvirker budsjettet i høy grad. På denne bakgrunn 
beskriver vi 9.12-budsjettet mer som en budsjettskisse og den bygger i stor grad på budsjett 
2018 men justert for kjente størrelser.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

95/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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Pågående prosesser 

 
Det vil i desember ventelig bli besluttet etablering av sentrale team for arkiv og økonomi. 
Dette vil flytte kostnader fra OBDR til rettssubjektet Dnk, trolig med effekt fra juni. Den 
samme prosessen vil videre lede til nedbemanning og endret struktur ved vårt kontor. 
Effekten av dette vil ventelig være kjent innen neste OBDR-møte.  
 
Basert på budsjettforliket i november forventer vi at endelig statsbudsjett (des) og tildelings-
brev 2019 (jan) vil «normalisere» 2019-økonomien. Forliket nullstiller i praksis også den 
årlige reduksjonen på 0,5% for produktivitetsfaktoren. Det er imidlertid for tidlig å budsjettere 
inn kirkeforliket før vi mottar endelig tildelingsbrev.   
 
Det pågår arbeid med kirkebruksplan og det pågår arbeid med strategiske satsinger og ny 
strategiplan 2019-21. Dette er prosesser som vil påvirke budsjettet. 
 
Effekten av endret fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene og Kirkerådet vil derimot 
ikke ramme OBDR før 2020. Vi viser til høringsdokumentet drøftet i OBDR 5.11.18.  
 
Foreløpig tildeling  
 
Grunnlaget for budsjettskissen er forslaget til statsbudsjett fremlagt i oktober og påfølgende 
foreløpig tildelingsbrev fra 22.10.18. Rammetilskuddet til Dnk utgjør 2,1149 mlrd, og som 
reelt er et kutt på NOK 46m med tillegg for NOK 10m knyttet til 0,5% årlig effektiviserings-  
og innsparingstiltak.   
 

TILDELING Ramme Tilskudd Ovf Sum 

22.10.2018 1A 1B     

Oslo -19 144 289 41 628 576 186 493 

Oslo -18 144 572 41709 576 186 857 

Endring -0,2 % -0,2 %     
 
I budsjettforhandlinger mellom regjeringen og KrF i november ble det oppnådd forlik ved at 
kuttet ble tatt bort, i tillegg til friske midler til diakonal satsing og kirkebygg. 
 
Budsjetterte årsverk 2019 
 
Inneværende 2018-budsjett har 185,5 årsverk. I vår budsjettskisse 2019 har vi lagt inn en 
reduksjon på 2,5 årsverk til 183 årsverk. Vi har på dette stadiet ikke budsjettert inn 
forventede endringer for merkantil sektor; kfr effektiviseringsarbeidet. 
 
Kirkelig administrasjon 

 
Som følge av pensjonering i personalavdelingen er antall årsverk redusert til 19,5 innen 
kirkelig administrasjon. KISA har også en avgang med 0,5 årsverk men denne stillingen har 
budsjettmessig tilhørt presteskapet og får således ikke resultateffekt på dette budsjettet.   
 

ADMIN KISA Personal Øk/adm Andre Sum 

Bud 2018 6,5 5,5 4,5 4,0 20,5 

Endr -19 0,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 

Bud 2019     19,5 
 
Døveprostiet 

 
Døveprostiet har normalt 20,5 årsverk men for 2018 ble det budsjettert med et forbruk på 
19,3 årsverk. Vi har videreført 19,3 årsverk i vår budsjettskisse for 2019.  
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Presteskapet 

 
Stillingsrammen for prostiene er uendret og rammen er lagt til grunn for budsjettskissen. Vi 
har imidlertid justert for naturlig avgang for to stiftsprester – den ene har arbeidet ved 
bispekontoret og den andre innen Søndre Aker prosti.   
 

PRESTER Prostier Spesial Stift Årsverk Merkn 

Bud 2018 130,95 11,55 1,95 144,5  
Endr -19 0 0 -1,5 -1,5 2 still 

Bud 2019    143  
 
Budsjettskisse 2019 
 
I sum ser vi for oss et tilnærmet uendret kostnadsbilde for driftskostnader. Innenfor disse 
rammer vil vi få en budsjettøkning for stiftsdag og husleie samtidig med lavere kostnader for 
lederutvikling m.v. Kostnader som kan henføres til strategiske satsinger løftes ut av ordinært 
budsjett og finansieres fra reserver/mindreforbruk; se eget avsnitt under.  
 

OBDR BUDSJETTSKISSE ÅR 2019   

Budsjett 2018 basert på endelig tildeling mars 18 

hele mill Årsverk 2019 2018 

Personal 143 133,2  
Drift  14,0  
Sum  147,2 147,6 

Ramme  144,3 147,6 
 
Foreliggende budsjettskisse har totalkostnader på NOK 147,2 m. Dette gir en 
overbudsjettering på NOK 2,9m målt mot foreløpig tildeling. Budsjettnivået ligger imidlertid 
innenfor hva vi forventer blir endelig tildeling (januar 2019).  
 
Strategi og mindreforbruk 
 
Det vil være kjent at vi har et overført mindreforbruk fra 2017 som gir bispedømmet stor 
handlingsevne for strategiske tiltak. Bispedømmerådet behandlet denne saken i 
novembermøtet; se sak 83/18 strategiske satsinger – prosjektmidler. OBDR vedtok å 
prioritere NOK 1,5m til strategiske satsinger inn mot  
 

- (a) Utfordringer i forlengelsen av arbeidet med kirkebruksplanen 
- (b) Kommunikasjon 

 
OBDR bad samtidig om å få denne saken tilbake i forbindelse med budsjett 2019 og strategi 
2019-21.  
 
Det er behov for lønnsmidler (utredningsarbeid, prosjektledelse) til oppfølging av 
kirkebruksplanen i Groruddalen og tilsvarende noe driftsmidler til oppfølgingen av prosjekt 
Hovinbyen. På dette stadiet kjenner vi ikke til beløpet men foreslår at administrasjonen gis 
fullmakt til å disponere opptil 400t innen neste OBDR-møte innenfor de avsatte NOK 1,5m.     
 
Det er hittil anvendt 130t fra de reserverte NOK 1,5m. Dette gjelder kostnader til relansering 
av Majorstua+ i Iladalen kirke. Bruk av mindreforbruksmidlene foretas på et eget koststed 
210 4102.   
 
Tilskuddsmidler 
 
Vi har ovenfor redegjort for tildeling og forventet bruk av budsjettgruppe 1A på NOK 144,3m 
til Oslo. Utover dette utgjør tilskuddsmidler NOK 41,6m til trosopplæring, diakoni og 
undervisning m.v (budsjettgruppe 1B). I kirkeforliket i november hvor tilskuddet til DnK ble 
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løftet med NOK 70m ligger det inne friske midler til diakonal satsing. Tilskuddet på gruppe 
1B vil følgelig bli høyere i endelig tildelingsbrev.   
 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar til orientering budsjettskisse 2019 i størrelse NOK 147m og 
imøteser endelig budsjettforslag 2019 til behandling på neste bispedømmerådsmøte.  
 
Administrasjonen gis fullmakt til å disponere inntil 400t av reserverte strategiske midler til 
oppfølging av kirkebruksplanen; kfr OBDR-sak 83/18.   
 
 
 
 



 Saker til behandling -  Tilsetting prost, Asker prosti :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting -  Kapellan i Ris menighet i Vestre Aker prosti :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting av kapellan i Søndre Aker prosti med Bøler sokn som tjenestested. :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting kapellan i Østenstad menighet, Asker prosti :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting av sykehjemsprest ved Oppsalhjemmet, Nordseterhjemmet og Vinderen bo- og servicesenter :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting - Trosopplærer 50% i Tromsø i Døveprostiet :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting - Trosopplærer 50% prosjekt i Trondheim i Døveprostiet@Tilsetting - Trosopplærer 50% engasjement i Trondheim i Døveprostiet :

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

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 550 17/01859-13    

 
 

 
 
 

Kirkebruksplan for Oslo 
 
 
Vedlegg:  
Kirkebruksplan for Oslo 
Innstilling per 30.11.2018 kl 15.30 
 
 

Saksorientering 
Styringsgruppen for kirkebruksplan i Oslo sendte 3. april ut en rapport med foreløpige forslag til 

hvordan noen av kirkene i byen kan endre bruk. Menighetene og andre ble invitert til å komme med 

innspill til de foreløpige forslagene. Det ble i tillegg holdt en rekke møter med berørte parter. Den 

opprinnelige planen var å sende ut styringsgruppens anbefalinger på høring 1. august. På grunn av 

den omfattende prosessen ble fristen utsatt til 31. august. Det viste seg da at styringsgruppen 

trengte mer tid for å komme med anbefalinger når det gjelder kirkene i Groruddalen prosti. Det ble 

besluttet å dele høringsdokumentet i to, der første del omfattet fire av prostiene og ble sendt ut på 

høring som planlagt 31. august.  

I september arbeidet styringsgruppen videre med Groruddalen prosti. Alle menighetene der ble 

11.september invitert til et møte med organisasjoner som er aktuelle som leietakere og 

samarbeidspartnere når det gjelder strategiske satsingsområder i prostiet: Kirkens bymisjon, KFUK-

M (inkludert Forandringshuset) og Det Norske Misjonsselskap (NMS). Dette ble fulgt opp med møter 

mellom styringsgruppen og organisasjonene.  

Del to av høringsdokumentet som omhandler Groruddalen prosti, ble sendt ut 4. oktober. Begge 

dokumentene hadde frist for høringssvar 1. november. Flere instanser søkte om utsatt frist, og 

denne ble satt til 15. november. 

Styringsgruppen utarbeidet så en likelydende innstilling til Kirkelig fellesråd i Oslo (møte 06.12.2018) 

og til Oslo bispedømmeråd (møte 17.12.2018) for hvert av de kirkeanleggene som har vært drøftet i 

prosessen. Det vedlagte dokumentet gir en gjennomgang av vurderingene som er gjort. 

Kirkelig fellesråd i Oslo behandlet saken i møte 6.desember i sak F 30/18 og fattet følgende vedtak: 

Kirkelig fellesråd i Oslo vedtar kirkebruksplanens anbefalinger. 

Vedtatt mot en stemme.  

Paulus og Sofienberg hadde i forkant av møtet sendt ut følgende endringsforslag: 

Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Det forordnes ikke gudstjenester i Sofienberg 

kirke, men ikke-forordnede gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne sted. 

Sofienberg kirke videreutvikles til en byomfattende spesialkirke for klassisk basert musikkutøvelse og 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

103/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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undervisning. Menigheten administrerer utleien.  

Forslaget falt mot 7 stemmer. 

Det ble i møtet også fremsatt forslag om å utsette vedtak om Paulus og Sofienberg.  

Forslaget falt mot 5 stemmer. 

Torshov og Lilleborg fremmet følgende tilleggsforslag: 
På lik linje med Sofienberg og Bakkehaugen gis anledning til å fortsatt bruke Lilleborg til 
menighetsaktivitet og enkelte gudstjenester. 
Forslaget falt mot 4 stemmer. 

 

 

 
Forslag til vedtak 
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1. Sentrum og St. Hanshaugen sokn minus Trefoldighetskirken 

Gamle Aker kirke er soknekirke i nåværende Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Leieavtalen 

med Stiftelsen Diakonissehuset om Lovisenberg kirke fortsetter om Stiftelsen går inn med 

økonomiske midler i størrelsesorden et årsverk som skal benyttes til arbeid ut mot 

Lovisenberg kirkes geografiske nærmiljø. Lovisenberg kirke og menighetshus supplerer 

Gamle Aker kirke og menighetshus. 

 

2. Trefoldighetskirken 

Trefoldighetskirken skal fortsatt være soknekirke, men tas ut av Sentrum og St. Hanshaugen 

sokn og blir en del av et nytt Domkirken sokn. Det forordnes gudstjenester i 

Trefoldighetskirken med en kompletterende profil til Domkirken. Domkirken sokn, med 

Trefoldighetskirken, opprettes som eget rettssubjekt med menighetsråd og sete i 

fellesrådet.  

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utvikle en overordnet profil for 

Trefoldighetskirken. Gruppen skal ledes av domprosten og ha med representanter fra 

Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd, domkirkerådet, Trefoldighet legat og kirkelig 

fellesråd. 

Bispedømmerådet sender spørsmål om soknedeling ut på høring. Soknedelingen planlegges 

å tre i kraft fra 01.01.2020. Bispedømmerådet anbefaler St. Hanshaugen sokn og Domkirken 

sokn som navn ved deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn.  

 

3. Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn 

Vestre Aker kirke er soknekirke i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn. 

Bakkehaugen kirke tas ut som soknekirke. Biskopen forordner allikevel én gudstjeneste i 

måneden som utløser ressurser fra bispedømmerådet og fellesrådet. Noen av menighetens 

fellesaktiviteter, blant annet knyttet til barne-, ungdoms- og familiearbeid, legges til 

Bakkehaugen kirke etter en oppsatt plan utarbeidet av fellesrådet i samarbeid med 

menighetsrådet og bispedømmerådet. Fellesrådet leier ut ledig kapasitet. 

Majorstuen kirke leies ut i sin helhet. 

 

4. Paulus og Sofienberg sokn 

Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Sofienberg kirke fristilles for utleie. 

Fellesrådet er ansvarlig for utleie av kirken. Det forordnes ikke gudstjenester i Sofienberg 

kirke, men ikke-forordnede gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne 

sted i begrenset grad etter en oppsatt plan. Planen utarbeides av fellesrådet i samarbeid 

med menighetsråd og bispedømmeråd.  

 

5. Lilleborg og Torshov sokn 

Torshov kirke er soknekirke i Torshov og Lilleborg sokn. Etter at Torshov kirke er rehabilitert, 

fristilles Lilleborg kirke for utleie. Fellesrådet er ansvarlig for utleie av kirken.  

Menighetsrådet tas med på samråd om utviklingen av en profil for Lilleborg kirke. 

 

6. Sagene og Iladalen sokn 

Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Iladalen sokn. Ila kirkeanlegg fungerer som soknets 

menighetslokale og kontorlokale. OBDR, KfiO og menighetsrådet inngår samarbeidsavtale 

om utleie og bruk av Ila kirke til bispedømmets særlige satsing på aldersgruppen 18-30 år, 

ved at Majorstua + flytter sin aktivitet til Ila kirke. Dette gjøres i samråd med menighetens 

aktiviteter.  
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7. Klemetsrud og Mortensrud sokn 

Mortensrud kirke er soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud sokn. Kapellet på Bjørndal 

representerer en kirkelig tilstedeværelse og kan benyttes til menighetens aktiviteter. 

Klemetsrud kirke fristilles for utleie, men må være tilgjengelig for gravferder og enkelte 

andre kirkelige handlinger, blant annet ved at biskopen kan forordne noen særskilte 

gudstjenester. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for utleie av ledig kapasitet i Klemetsrud kirke. 

 

8. Groruddalen prosti 

Styringsgruppen nedsetter en prosjektgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for 

bruken av alle kirkene i Groruddalen. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. 

Gruppen skal utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder samarbeid med 

migrantmenigheter. Arbeidet skal være sluttført innen juni 2019, da det skal foreligge en 

innstilling for vedtak i fellesrådet og bispedømmerådet.  

 

9. Østre Aker kirke 

Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal arbeide med kirkelig strategi for Hovinbyen. 

Østre Aker kirke omfattes av gruppens mandat. Arbeidet koordineres med det helhetlige 

strategiarbeidet som gjøres for kirken i Groruddalen. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Eldrid Eide Røyneberg 200 18/04686-3    

 
 

 
 
 

Høring nytt personalreglement 
 
Vedlegg:  
Høring om personalreglement for Den norske kirke 
Vedlegg 1. Forslag til personalreglement 
Vedlegg 2. Merknader til de enkelte bestemmelser 
Høring om nytt personalreglement 
Høring om nytt personalreglement 
 
 

Saksorientering 
Et partssammensatt utvalg har utformet utkast til nytt, felles personalreglement for 
rettssubjektet Den norske kirke. Det forslås ett felles reglement som erstatter de tre 
reglementene: «Personalreglementet for de ansatte ved bispedømmekontorene», 
«Personalreglementet for prester i Den norske kirke» og «Personalreglementet for de 
ansatte i Kirkerådet». Det vises til vedlagte høringsbrev fra Kirkerådet med utkast til nytt 
felles reglement.   
 
Forslag til høringssvar fra Oslo bispedømmeråd er vedlagt. Prostene har fått tilsendt 
forslaget på epost og noen har meldt tilbake. Innspill fra prostene er innarbeidet i vedlagte 
forslag. 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringssvar vedrørende nytt 
personalreglement for Den norske kirke med de endringer som fremkom i møtet.  
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Gry Friis Eriksen 501 18/04321-5    

 
 

 
 
 

Høringssvar - Kirkeordning for Den norske kirke 
 
 
 
Vedlegg:  
Den norske kirke_ Høring  kirkeordning for Den norske kirke 
første saksfremlegg  Kirkeordning for Den norske kirke 
 
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd (OBDR) hadde høringen Kirkeordning for Den norske kirke oppe til 
første gangs behandling på sitt møte 05.11.2018 og fattet følgende vedtak: 

Bispedømmerådets innspill tas med i den videre saksutredningen til rådets behandling 17. 

desember. (Sak 85/18) 

Bispedømmerådets medlemmer ble også oppfordret til å sende innspill til høringssvaret til 
administrasjonen. Innspillene er omtalt i saksfremlegget. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 15. desember 2018. Oslo bispedømmeråd har fått utsatt 
frist til etter bispedømmerådets møte 17. desember 2018. I saksfremlegget drøftes først 
spørsmål knyttet til utvalgte paragrafer. Deretter oppsummeres administrasjonens forslag til 
vedtak i et samlet forslag til høringssvar fra Oslo bispedømmeråd. 
 
Kirkerådet ber om å få svar på følgende spørsmål: Har høringsinstansen innspill til det 
vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft? 
 
Kapittel 1: Den norske kirkes grunnlag 
Kapittel 1 i kirkeordningen er ment å fungere som grunnlagsbestemmelser for Den norske 
kirke. Kapittel 1 vil være overordnet øvrig regelverk. Etter at kapittel 1 er vedtatt på 
Kirkemøtet, vil det i henhold til § 50 kreve behandling i to Kirkemøte perioder før paragrafer i 
kapittelet endres. Endringsforslag må vedtas med 2/3 flertall. 
 
§1: Den norske kirkes læregrunnlag  
OBDR har problematisert nødvendigheten av å videreføre den atanasianske 
trosbekjennelsen som del av Den norske kirkes læregrunnlag. I Kirkerådets arbeid med 
kapittelet henvises det til at forslaget til ny bestemmelse ikke innebærer endring i 
læregrunnlaget og at kontinuiteten med dagens ordlyd vektlegges. Bestemmelsen 
formulerer hvordan Den norske kirke definerer evangelisk-luthersk lære. Den atanasianske 
trosbekjennelsen er den mest utførlige framstillingen av treenighetslæren og tonatur-læren i 
bekjennelsesskriftene. Å beholde og videreføre eksisterende læregrunnlag for Den norske 
kirke kan være viktig også av hensyn til Den norske kirkes tilhørighet i det verdensvide 
lutherske trosfellesskapet.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Det er også meldt inn forslag om at ordet «uttrykt» i paragrafens 3.setning erstattes med 
«fortolket gjennom historien» for bedre å få fram både kontinuitet og endring i tolkingen og 
forståelsen av kirkens læregrunnlag.  
 
Administrasjonen anbefaler at de foreslåtte endringer ikke tas inn. Forslag til §1 beholdes i 
sin nåværende form.  
 
§4: Den norske kirkes oppdrag  
OBDR drøftet hvordan en tydeligere fremstilling av Den norske kirkes karakter som 
folkekirke kan innarbeides i kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag. 
KA har i sitt høringssvar foreslått at dagens formålsbestemmelse i KL §1 videreføres: 
«Formålet med kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en 
stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.»         
 
Administrasjonen anbefaler at det arbeides mer med utformingen av § 4 med tanke på å 
tydeligere beskrive Den norske kirke som folkekirke, herunder vurdere å innta 
formålsbestemmelsen i dagens KL § 1. 
 
I §4 i høringsnotatet er oppdraget formulert som «… bekjennende, misjonerende, tjenende 
og åpen folkekirke». Rekkefølgen i opplistingen i § 4 samsvarer ikke med rekkefølgen i det 
sist vedtatte strategidokumentet for Den norske kirke. Den rekkefølgen som foreslås 
benyttet i § 4 er derimot identisk med tidligere strategi- og visjonsdokument for 2015-2019.  
 
Administrasjonen anbefaler at ordlyden i § 4 Den norske kirkes oppdrag siste del samsvarer 
med ordlyden brukt i sist vedtatte strategi- og visjonsdokument for Den norske kirke: 
«…bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke». 
 
§5: Tjenestefellesskap og de vigslede stillingene  
Ved første gangs behandling i bispedømmerådet ble det vist til at demokratisk valgte 
kirkelige organer må inngå i en opplisting av hvem som ivaretar Den norske kirkes oppdrag. 
Administrasjonen har mottatt to skriftlige forslag til endret ordlyd i paragrafens første setning: 
  

 Alternativ 1: «Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av 

valgte organer, frivillig, ansatte og vigslede personer» 

 Alternativ 2: «Den norske kirkes oppdrag utføres av dens døpte medlemmer. Denne 

tjenesten ivaretas av frivillige, de valgt inn i kirkens ulike organer, ansatte og 

vigslede personer.» 

Administrasjonen anbefaler at ordlyden i § 5 første setning endres til «Den norske kirkes 
oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, demokratisk valgte kirkelige organer, 
ansatte og vigslede personer». 
 
§6: Organisering av Den norske kirke 
I § 6 presiseres det at «Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske 
prinsipper og skjer på alle nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og blant 
kirkens medlemmer og representanter for tjenesten med Ord og sakrament» 
Bispedømmerådets leder har pekt på at bestemmelsen i sin nåværende form kan forstås slik 
at tjenesten med Ord og sakrament utgjør et selvstendig og sidestilt styringsgrunnlag til det 
demokratiske styringsprinsipp.  
 
Det er fremmet forslag om at «menighet» erstattes av «sokn» i § 6 andre avsnitt. 
 
Se også utkast til høringssvar kap. 5, § 39 om biskopens særlige tilsyn skal nevnes mer 
spesifikt i Kapittel 1. 
 
Administrasjonen anbefaler at «menighet» erstattes av «sokn» i § 6 andre avsnitt. 
 
 
Kapittel 2: Kirkelig inndeling, kirkens organer, medlemskap, kirkelige registre og 
kirkelig stemmerett 
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§9: Kirkelig inndeling, navn på kirker og kirkelige enheter, kirkelige registre og 
kirkelig stemmerett 
Bispedømmerådet har problematisert bruken av sokn og menighet i første setning i § 9:  
«Soknet er den geografiske og administrative rammen om menigheten».  
I § 6 står det «Menigheten er fellesskapet av dem som tilhører Den norske kirke og bor i 
soknet. Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og kan ikke løses fra 
denne». 
  
Administrasjonen anbefaler at første setning i § 9 endres til «Soknet er Den norske kirkes 
geografiske og administrative enhet». 
 
§ 11: Tilhørighet og medlemskap 
I § 11 innføres «lovlig opphold» som kriterium for medlemskap i Den norske kirke. Det vises 
her til KA sin argumentasjon i samme sak: «KA er kritiske til at «lovlig opphold i riket» i 
første ledd foreslås innført som en ny forutsetning for medlemskap i Den norske kirke. Det 
bør skjelnes tydeligere mellom kirkens medlemskapskriterier og statens eventuelle kriterier 
for medlemskap i trossamfunn i medhold av trossamfunnsloven som vilkår for tilskudd mv.» 
 
§ 11, andre avsnitt, omhandler barn som tilhørende Den norske kirke når en eller begge 
foreldre er medlem. Melding om at et barn skal høre til kirken, gis på tilsvarende måte som 
ved inn- og utmelding. Barn av foreldre som ikke er medlemmer i Den norske kirke kan også 
registreres som tilhørende. 
Oslo bispedømmeråd fremholdt ved første gangs behandling dåpen som eneste 
medlemsvilkår for Den norske kirke. Registrering av tilhørige bør dermed opphøre. At 
tilhørige ikke lenger registreres i medlemsregisteret kan gjøre det mer komplisert når barn 
skal få invitasjoner til trosopplæringstilbud i deres aldersklasser, men det finnes andre 
løsninger for å gå bredt ut med invitasjoner.   
 
Administrasjonen anbefaler at § 11 andre avsnitt revurderes. Bare person som er døpt ved 
kristen dåp kan være medlem av Den norske kirke. Registrering av tilhørige i 
medlemsregisteret bør dermed opphøre.  
 
 
Kapittel 3: Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres oppgavefordeling m.m. 
Kapittel 3 skal erstatte kirkelovens kapittel 2, §§ 5-16. Kirkerådet forutsetter og har tatt 
utgangspunkt i at kommunens ansvar for å finansiere den virksomheten som finner sted i 
soknet, blir videreført i ny lov om tros- og livssynssamfunn.  
 
Oslo bispedømmeråd har ikke meldt inn forslag til vesentlig endring av innholdet i kapittel 3. 
 
Kapittel 4: Kirkebygg 
I høringen foreslår Kirkerådet at kirkelovens bestemmelser om kirkebygg tas inn i 
kirkeordningen. Dette er et omfattende saksområde som skal drøftes. Det er kommet 
signaler om at bestemmelsene om kirkebygg skal tas opp i egen høring i 2019 eller 2020. 
 
Oslo bispedømmeråd løftet ved første gangs behandling fram at det i dagens lovgivning er 
uklarhet i forvalting av kirkebygg. Høringens forslag til kapittel 4 opprettholder denne 
uklarheten. Det er derfor viktig at det snarest mulig gjøres en utredning av kirkebygg. De 
regelendringene som allerede er vedtatt av kirkemøtet må reflekteres inn i utredningen. 
 
Administrasjonens anbefaling til høringssvar: 
Oslo bispedømmeråd vil påpeke at det i dagens lovgivning er uklarhet i forvalting av 
kirkebygg. Høringens forslag til kapittel 4 opprettholder denne uklarheten. Det er derfor viktig 
Kirkerådet snarest mulig utreder og sender på høring en sak om kirkebygg. De 
regelendringene som allerede er vedtatt av kirkemøtet må reflekteres inn i utredningen. 
 
Kapittel 5: Regionale og nasjonale kirkelige organer 
Bispedømmerådet har ved første gangs behandling problematisert høringsnotatets § 39 
andre avsnitt: «Bispemøtet skal utøve tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, 
…»  Innebærer forslaget at Bispemøtet i større grad kan binde den enkelte biskops 
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tilsynsansvar og –myndighet i eget bispedømme. Bispemøtet har i sitt høringssvar 
kommentert at de er usikre på at dette er en tilstrekkelig balansert formulering, og 
understreker at bispemøtet ikke er et organ som griper inn i biskopenes selvstendige 
tilsynsansvar. Bispemøtet mener at det er viktig at dette ikke misforstås.  
 
Administrasjonen anbefaler at § 39 endres slik at det klart kommer fram at bispemøtets 
tilsyn ikke står i konflikt med utøvelsen av biskopens selvstendige tilsynsansvar. 
 
Biskopens tjeneste blir nevnt flere steder i utkastet til kirkeordning: I kapittel 1 Den norske 
kirkes grunnlag i § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene er biskop nevnt som del 
av tjenestefellesskapet. I § 6 blir det poengtert at «… hver menighet har en ordnet 
prestetjeneste og står under tilsyn av en biskop». Biskopens tjeneste er også med i § 6: 
«Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skjer på alle 
nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og blant kirkens medlemmer og 
representanter for tjenesten med ord og sakrament».  
 
Administrasjonen anbefaler at det tas opp til ny vurdering om biskopens særskilte 
tilsynstjeneste bør tas tydeligere inn som del av kapittel 1. 
 
Det foreslås en ny organisering av Den norske kirkes økumeniske og internasjonale 
samarbeid ved å endre statusen til Mellomkirkelig råd til et fagutvalg knyttet til både 
Kirkemøtet og Bispemøtet.  Kirkerådet har ikke inntatt bestemmelser om Mellomkirkelig råd i 
kirkeordningen, men anser det som naturlig at Kirkemøtet fastsetter nærmere regler om 
Mellomkirkelig råd. Oslo bispedømmeråd har etter første gangs behandling av 
høringsutkastet spilt inn en bekymring om hva som skjer med rådets demokratiske 
forankring når rådet omgjøres til et fagutvalg.  Bispemøtet støtter forslag til ny organisering 
og imøteser deltakelse i arbeidet med å utforme regler for et nytt utvalg for mellomkirkelige 
saker. Det kan likevel diskuteres om en omgjørelse til fagutvalg vil få en uheldig innvirkning 
på Mellomkirkelig råds selvstendige stilling i det økumeniske, verdensvide fellesskapet.  
 
Administrasjonen anbefaler at bispedømmerådet støtter forslaget om at Mellomkirkelig råd 
organiseres som et fagutvalg underlagt Kirkemøte og Bispemøte. Oslo bispedømmeråd vil 
samtidig være lydhør for hvordan Mellomkirkelig råd selv vurderer de faglige konsekvensene 
av den foreslåtte endringen.  
 
Kapittel 6: Forskjellige bestemmelser 
Kapittel 6 i kirkeordningen skal erstatte nødvendige bestemmelser i kirkeloven kapittel 5 som 
ikke er dekket andre steder. 
Det er spilt inn et ønske om at ordlyden i forslag til § 45 Rett og plikt til å delta i møte, 1.ledd 
også skal regelfeste hvor mye fravær som kan tolereres en periode. 
 
Administrasjonen finner det vanskelig å regelfeste en slik grense og fremmer ikke forslag om 
endring av § 45 Rett og plikt til å delta. 
 
 
Forslag til høringssvar fra Oslo bispedømmeråd:  
Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop takker for muligheten til å avgi høringssvar og har 
følgende innspill til Kirkerådets utkast til kirkeordning: 
 
Oslo bispedømmeråd støtter intensjonen om inntil videre å videreføre dagens ansvars- og 
oppgavefordeling. Samtidig vil vi understreke at det er påtrengende å få til en enklere og 
mindre ressurskrevende organisering av Den norske kirke. Oslo bispedømmeråd ber om at 
det blir igangsatt en prosess som tar sikte på en snarlig avklaring av en ny framtidsrettet og 
ressurseffektiv kirkeordning. Felles arbeidsgiveransvar for alle som arbeider i soknet må 
fastholdes som et overordnet mål for det videre arbeidet. 
 
Oslo bispedømmeråd har følgende innspill til paragrafer i utkast til kirkeordning: 
 
§4: Den norske kirkes oppdrag  
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Oslo bispedømmeråd ønsker en tydeligere fremstilling av Den norske kirkes karakter som 
folkekirke i kapittel 1 Den norske kirkes grunnlag.  
Bispedømmerådet anbefaler at det arbeides mer med utformingen av § 4 med tanke på å 
tydeligere beskrive Den norske kirke som folkekirke, herunder vurdere å innta 
formålsbestemmelsen i dagens KL § 1. 
 
I §4 i høringsnotatet er oppdraget formulert som «… bekjennende, misjonerende, tjenende 
og åpen folkekirke». Rekkefølgen i opplistingen i § 4 samsvarer ikke med rekkefølgen i det 
sist vedtatte strategidokumentet for Den norske kirke. Den rekkefølgen som foreslås 
benyttet i § 4 er derimot identisk med tidligere strategi- og visjonsdokument for 2015-2019.  
 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at ordlyden i § 4 Den norske kirkes oppdrag siste del 
samsvarer med ordlyden brukt i sist vedtatte strategi- og visjonsdokument for Den norske 
kirke: «…bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke». 
 
§5: Tjenestefellesskap og de vigslede stillingene  
Demokratisk valgte kirkelige organer må inngå i opplistingen i § 5 av hvem som ivaretar Den 
norske kirkes oppdrag.  
 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at ordlyden i § 5 første setning endres til «Den norske kirkes 
oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, demokratisk valgte kirkelige organer, 
ansatte og vigslede personer». 

 
§6: Organisering av Den norske kirke 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at «menighet» erstattes av «sokn» i § 6 andre avsnitt. 
 
§9: Kirkelig inndeling, navn på kirker og kirkelige enheter, kirkelige registre og kirkelig 
stemmerett 
Oslo bispedømmeråd problematiserer bruken av sokn og menighet i første setning i § 9:  
«Soknet er den geografiske og administrative rammen om menigheten».  
I § 6 står det «Menigheten er fellesskapet av dem som tilhører Den norske kirke og bor i 
soknet. Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke og kan ikke løses fra 
denne». 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at første setning i § 9 endres til «Soknet er Den norske 
kirkes geografiske og administrative enhet». 
 
§ 11: Tilhørighet og medlemskap 
I § 11 innføres «lovlig opphold» som kriterium for medlemskap i Den norske kirke. Oslo 
bispedømmeråd er kritisk til at dette foreslås innført som en ny forutsetning for medlemskap. 
Det bør skjelnes tydeligere mellom kirkens medlemskapskriterier og statens eventuelle 
kriterier for medlemskap i trossamfunn i medhold av trossamfunnsloven som vilkår for 
tilskudd. 
 
§ 11, andre avsnitt, omhandler barn som tilhørende Den norske kirke når en eller begge 
foreldre er medlem. Melding om at et barn skal høre til kirken, gis på tilsvarende måte som 
ved inn- og utmelding. Barn av foreldre som ikke er medlemmer i Den norske kirke kan også 
registreres som tilhørende. 
Oslo bispedømmeråd vil fremholde dåpen som eneste medlemsvilkår for Den norske kirke. 
Registrering av tilhørige bør dermed opphøre. At tilhørige ikke lenger registreres i 
medlemsregisteret kan gjøre det mer komplisert når barn skal få invitasjoner til 
trosopplæringstilbud i deres aldersklasser, men det finnes andre løsninger for å gå bredt ut 
med invitasjoner.   
 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at § 11 andre avsnitt revurderes. Bare person som er døpt 
ved kristen dåp kan være medlem av Den norske kirke. Registrering av tilhørige i 
medlemsregisteret bør dermed opphøre.  
 
Kapittel 4: Kirkebygg 
Oslo bispedømmeråd vil påpeke at det i dagens lovgivning er uklarhet i forvalting av 
kirkebygg. Høringens forslag til kapittel 4 opprettholder denne uklarheten. Det er derfor viktig 



105/18 Høringssvar - Kirkeordning for Den norske kirke - 18/04321-5 Høringssvar - Kirkeordning for Den norske kirke : Høringssvar - Kirkeordning for Den norske kirke

  
Kirkerådet snarest mulig utreder og sender på høring en sak om kirkebygg. De 
regelendringene som allerede er vedtatt av kirkemøtet må reflekteres inn i utredningen. 
 
Kapittel 5: Regionale og nasjonale kirkelige organer 
Oslo bispedømmeråd vil problematisere høringsnotatets § 39 andre avsnitt: «Bispemøtet 
skal utøve tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, …»   
Oslo bispedømmeråd anbefaler at § 39 endres slik at det klart kommer fram at bispemøtets 
tilsyn ikke står i konflikt med utøvelsen av biskopens selvstendige tilsynsansvar. 
 
Biskopens tjeneste blir nevnt flere steder i utkastet til kirkeordning: I kapittel 1 Den norske 
kirkes grunnlag i § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene er biskop nevnt som del 
av tjenestefellesskapet. I § 6 blir det poengtert at «… hver menighet har en ordnet 
prestetjeneste og står under tilsyn av en biskop». Biskopens tjeneste er også med i § 6: 
«Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skjer på alle 
nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og blant kirkens medlemmer og 
representanter for tjenesten med ord og sakrament».  
 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at det tas opp til ny vurdering om biskopens særskilte 
tilsynstjeneste bør tas tydeligere inn som del av kapittel 1. 
 
Det foreslås en ny organisering av Den norske kirkes økumeniske og internasjonale 
samarbeid ved å endre statusen til Mellomkirkelig råd til et fagutvalg knyttet til både 
Kirkemøtet og Bispemøtet.   
Oslo bispedømmeråd støtter forslaget om at Mellomkirkelig råd organiseres som et 
fagutvalg underlagt Kirkemøte og Bispemøte. Oslo bispedømmeråd vil samtidig være lydhør 
for hvordan Mellomkirkelig råd selv vurderer de faglige konsekvensene av den foreslåtte 
endringen.  
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringssvar vedrørende Kirkeordning 
for Den norske kirke med de endringer som fremkom i møtet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
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Høringssvar - regler for valg av Kirkerådet 
 
 
 
Vedlegg:  
Høring - regler for valg av Kirkerådet 
Høringsnotat - regler for valg av Kirkerådet 
17_05781-3 Høring vedrørende Kirkerådets sammensetning - høringssvar fra Oslo 
bispedømmeråd 338764_5_1 
 
 

Saksorientering 
Kirkerådet har sendt ut til høring forslag til regler for valg av Kirkerådet. Høringen er sendt til 
bispedømmerådene og bispemøtet. Høringsfristen er satt til 15. desember 2019. Oslo 
bispedømmeråd har fått utsatt frist slik at rådet kan behandle saken på møtet 17. desember 
2018. 
Det vises til rådets behandling av høring vedrørende Kirkerådets sammensetning, vedtak 
88/17 (vedlegg) 
Kirkerådets sammensetning vil fra 2020 bestå av ett lekt medlem fra hvert bispedømme, en 
lek kirkelig tilsatt, fire prester og biskop valgt av Bispemøtet. Kirkerådets leder velges blant 
Kirkemøtets leke medlemmer og Kirkerådets medlemmer skal også være medlem av 
Kirkemøtet. Det skal velges ett personlig varamedlem per medlem i Kirkerådet. (KM sak 
15/18). 
Den nye sammensetningen innebærer at valgreglene må endres. Det ligger an til at reglene 
kan bli forenklet i forhold til praksis fra tidligere valgordninger. I høringsnotatets innledning 
reises spørsmålet om hvordan man kan lage gode regler som sikrer kjønnsbalanse og 
representasjon av unge under 30 år. 
 
I høringsnotatet om regler for valg av Kirkerådet bes høringsinstansene spesielt om å se 
nærmere på følgende problemstillinger:  

4: Valg av andre medlemmer til Kirkerådet: 
Særskilt å vurdere antallet medlemmer som bør velges i henholdsvis andre og tredje 
valgomgang innenfor hver kategori  
 6: Nominasjonsordning 
Om alle leke kirkelig tilsatte i Kirkemøtet bør være kandidater til Kirkerådet, eller om dagens 
ordning hvor det er tre leke kirkelige tilsatte som foreslås av nominasjonskomiteen, bør 
videreføres. 
 7: Andre bestemmelser: 
Om det skal presiseres hvor mange kandidater det skal avgis stemmer på. 
 
Høringens kapittel 4: Valg av andre medlemmer til Kirkerådet 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

106/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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«Andre medlemmer» er valg til medlemmene i Kirkerådet utenom leder, som velges blant 
Kirkemøtets leke medlemmer i en særskilt avstemming før resten av rådet velges og biskop, 
som av bispemøtet er bestemt skal være bispemøtets preses. I høringen fremmes det to 
alternativer til valg. Det første alternativet forenkler gjennomføringen av valget sammenliknet 
med tidligere praksis. I alternativet foreslås det to valgomganger etter at leder er valgt: Først 
velges alle andre medlemmer ved flertallsvalg: Ti leke medlemmer, ett fra hvert 
bispedømme som leder ikke er valgt fra, fire prester og en lek tilsatt. I andre valgomgang 
velges varamedlemmene.  
At valget skulle forenkles var et grunnleggende ønske da Kirkerådets sammensetning ble 
vedtatt endret. Forenklingen fører til at valgprosedyrene blir enklere og mer gjennomsiktige. 
Men med de to valgomgangene sikres ikke kjønnsbalanse, representasjon av unge under 30 
år eller mindretallsrepresentasjon. 
Alternativ to har tre valgomganger etter at leder er blitt valgt. I dette alternativet foreslås det 
at Kirkemøtet først velger fem leke medlemmer, to prester og en lek kirkelig tilsatt. 
Valgresultatet fra første valgomgang gir Kirkemøtet anledning til i neste valgomgang å 
stemme på kandidater hvis kategori (kjønn, alder, kirkepolitisk ståsted) ligger an til å bli 
underrepresentert etter første valgomgang. I høringsnotatet vurderes det slik at alternativ to 
bidrar til å sikre at Kirkerådets medlemmer avspeiler bredden av medlemmer i Kirkemøtet. 
  
I sitt høringssvar vedrørende Kirkerådets sammensetning, sak OBDR 88/17, vedtok Oslo 
bispedømmeråd følgende: 

«Representasjon av begge kjønn: 
Oslo bispedømmeråd mener i tråd med tidligere uttalelser og Strategiplan for 
likestilling mellom kjønn i Den norske kirke, at det bør tilstrebes minst 40 prosents 
representasjon av begge kjønn i Kirkerådet. (..)» 
 

Varamedlemmene skal velges i en egen valgomgang.  
 
Høringens kapittel 5. Valg av varamedlemmer 
Det foreslås en valgordning som sikrer at alle bispedømmer skal være representert i 
Kirkerådet gjennom de leke medlemmene (personlig vara). Det foreslås også en valgordning 
som krever en ekstra valgomgang, men som vil kunne sikre at varamedlemmene i større 
grad vil stå for de samme standpunktene i de aktuelle kirkelige spørsmål som de faste 
medlemmene. Kirkerådet foreslår regler i tråd med denne ordningen. Det omtales ikke om 
representasjon av kjønn (40%) og alder (20% under 30 år) også skal være er et mål ved 
valg av varamedlemmer.   
 
Høringens kapittel 6. Nominasjonsordning 
Alle prester i Kirkemøtet (én fra hvert bispedømme) er å regne som kandidater til Kirkerådet. 
Det skal velges fire faste medlemmer og fire vara. Det reises et tilsvarende forslag om at alle 
leke tilsatte representanter i Kirkemøtet (én fra hvert bispedømme) også skal regnes som 
kandidater til Kirkerådet. Alternativet er at nominasjonskomitéen fremmer forslag på tre leke 
tilsatte medlemmer i Kirkemøtet, hvorav det skal velges én fast representant. I høringen bes 
det spesielt om en tilbakemelding på dette.  
 
At alle prestene stiller likt som kandidater til Kirkerådet begrunnes og kan forstås ut fra 
antallet prester som skal velges og antallet prester som sitter i Kirkemøtet. For de leke 
tilsatte er tallforholdet et annet. Om alle var nominert til den ene faste plassen i Kirkerådet, 
ville avstemmingen kunne gi en stor spredning av stemmer og et resultat der Kirkemøtet 
ikke i vesentlig grad samler seg om den representanten som blir valgt. En vurdering av en 
nominasjonskomite med påfølgende valgomgang vil gi den valgte representanten større 
støtte og et bredere mandat. 
 
Høringens kapittel 7. Andre bestemmelser: 
Høringsinstansene spørres om det er hensiktsmessig å presisere hvor mange som skal 
velges pr. valgomgang. Som eksempel brukes 2. valgomgang i alternativ to: Skal det 
presiseres at det skal avgis stemme på inntil fem leke medlemmer, to prester og lek kirkelige 
tilsatt? Eller anses en slik presisering som overflødig og unødvendig? Dersom en 
presisering gjør bestemmelsen mer tydelig, så bør presiseringen tas med.  
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Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for anledningen til å avgi høringssvar vedrørende regler for valg 
av Kirkeråd. Oslo bispedømmeråd har følgende uttalelse til høringsforslaget: 
 

1. Valg av andre medlemmer til Kirkerådet:  
For å sikre representasjon av begge kjønn (40%) og medlemmer under 30 år (20%) 
anbefaler Oslo bispedømmeråd valgordningen alternativ to. Oslo bispedømmeråd 
ønsker også at ordningen ved valg av varamedlemmer tilrettelegges slik at den så 
langt som mulig sikrer kjønns- og aldersrepresentasjon. 
 

2. Nominasjonsordning:  
Oslo bispedømmeråd ønsker ikke å gjøre endringer i bestemmelsene om hvor 
mange leke tilsatte medlemmer i Kirkemøtet som skal nomineres til valg til 
Kirkerådet. 
 

3. Andre bestemmelser: 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at det i reglene presiseres hvor mange leke 
medlemmer, prester og lek kirkelig tilsatte som skal velges i 2.valgomgang alternativ 
to. 
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Oslo bispedømmeråd 
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Høring om forsøkshjemmel i regelverket for Døvekirken 
 
 
 
Vedlegg:  
2018.10.19 Fra Kirkerådet - Høring - Forslag til forsøkshjemmel 
2018.10.15 Fra Kirkerådet - SV - Forsøk med enhetlig ledelse 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkerådet har sendt Oslo bispedømmeråd et høringsbrev (19. oktober d.å.) med forslag om 
å gjøre tilpasninger i regelverket for Døvekirken. Formålet med Kirkerådets forslag er å 
legge til rette for regelendringer som gjør det mulig for Kirkerådet å kunne behandle søknad 
fra Døvekirken om å gjennomføre prøveprosjekt med enhetlig ledelse. Saken kommer til 
behandling i Kirkemøtet i 2019. 
 
Det vises til de vedlagte brev. 
 
Bispedømmeadministrasjonen foreslår at Oslo bispedømmeråd støtter de foreslåtte 
endringer i regelverket. Bispedømmerådet har med dette ikke tatt stilling til Døvekirkens 
søknad om enhetlig ledelse. Oslo bispedømmeråd vil få saken til behandling i et senere 
møte. Stiftsdirektør har i møte med Kirkerådet og representanter for Døvekirken drøftet 
fremdrift og videre behandling av søknaden. Det er tidligst aktuelt med et prøveprosjekt fra 
1.1.2020.  
 

Forslag til høringssvar vedrørende forsøkshjemmel i regelverket for 
Døvekirken: 
 
 
1.     Innledende 
Det vises til høringsbrevet fra Kirkerådet datert 19. oktober 2018 om forslagshjemmel i 
regelverket for Døvekirken, samt etterfølgende korrespondanse med forlenget høringsfrist.  
 
Det inngis med dette felles høringssvar på vegne av Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop.  
 
2.     Kirkerådets høringsforslag 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

107/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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For å legge til rette for at Kirkerådet senere skal kunne godkjenne forsøk med enhetlig 
ledelse i Døvekirken, foreslår Kirkerådet å etablere et hjemmelsgrunnlag for en slik 
myndighet gjennom nødvendige tilpasninger i ordningene for Døvekirken. 
 
De beskrevne tilpasninger innebærer at et slikt hjemmelsgrunnlag tas inn i forskrift om 
ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten (ny § 12) og forskrift vedrørende regler 
om døvekirkelige organer (ny § 9). 
 
Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop støtter forslagene.  
 
3.     Andre merknader 
Vi vil bemerke at dette høringssvaret ikke innebærer noen stillingtaken til Døvekirkens 
søknad om gjennomføring av et prøveprosjektet. En konkret behandling og oppfølging av 
den aktuelle søknaden vil vi komme tilbake til når nødvendige justeringer i regelverket 
foreligger.  
 
For ordens skyld vil vi også legge til at Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop forutsetter at et 
prøveprosjekt kan oppfylle og ivareta arbeidsgiveransvaret og reglene om 
medbestemmelse. Hvordan disse rammebetingelsene skal sikres ved et eventuelt 
prøveprosjekt, vil vi komme nærmere tilbake til i behandlingen av søknaden. 
  
  
  

 
 

 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd støtter de fremlagte endringsforslagene i høringen fra Kirkerådet. 
Administrasjonens forslag til høringssvar oversendes Kirkerådet. 
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Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 
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Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av styremedlemmer for perioden 
01.01.2019-31.12.2020 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
Kirkelig Dialogsenter ble etablert i 2010 som en forening med to medlemmer; Oslo 
bispedømmeråd (OBDR) og Areopagos. De stiller begge med to representanter hver til 
styret. OBDR har forpliktet seg til et økonomisk årlig bidrag på kr. 500.000 fra egne og 
eksterne kilder (OVF-midler).  
 
Sist OBDR behandlet saken om representanter til styret var på sitt møte 22.02.2016 og 
det ble fattet følgende vedtak: 

«Oslo bispedømmeråd reoppnevner Ole Chr. Kvarme og Magnar Helgheim til 
styremedlemmer for Kirkelig Dialogsenter for perioden 01.01.2017-31.12.2018. 
Anne Berit Evang oppnevnes som første vararepresentant og Jorun Elisabeth 
Berstad Weyde som andre vararepresentant for samme periode».  

 
Høsten 2017 ble biskop Kvarme pensjonist, og domprosten – som fungerende biskop – 
møtte på styremøtene i Kvarmes sted. Etter at Kari Veiteberg tiltrådte som ny biskop har 
hun møtt, da styret tolket det slik at det var biskopen – som biskop – som var oppnevnt av 
bispedømmerådet. Det var egentlig ikke slik formulert i vedtaket fra OBDR 22.02.2016, 
med oppnevning av to varamedlemmer. Administrasjonen ser imidlertid at styrets tolkning 
er mer hensiktsmessig, og vil derfor legge en slik forståelse til grunn. 
 
Magnar Helgheim har ønsket avlastning, men vil - som økonomi- og administrasjonssjef 
ved bispedømmekontoret – yte nødvendig bistand for styret i økonomiske spørsmål. Med 
tanke på at religionsdialog er et område som sorterer under Kirke- og 
samfunnsavdelingen (KISA), synes det da rimelig at OBDR er representert i styret med 
kirkefagsjef. Jorun Elisabeth Berstad Weyde har sagt seg villig til dette. 
 
Vedtektene for Dialogsenteret sier ikke noe om tidsbegrensing for oppnevnte 
styrerepresentanter. Det sies heller ikke noe om vararepresentanter. Det synes imidlertid 
hensiktsmessig både å fastsette en tidsavgrenset periode for oppnevningen og å 
oppnevne en vararepresentant til styret, dersom kirkefagsjefen må melde forfall. Når 
biskopen som biskop er oppnevnt, vil det alltid være en fungerende biskop. Anne Berit 
Evang har sagt seg villig til å reoppnevnes som vararepresentant.  
Det synes hensiktsmessig å avgrense oppnevningen til to år, dvs. 01.01.2019-
31.12.2020. 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

108/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 



108/18 Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av styremedlemmer for perioden 01.01.2019-31.12.2020 - 17/04022-7 Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av styremedlemmer for perioden 01.01.2019-31.12.2020 : Kirkelig Dialogsenter - oppnevning av styremedlemmer for perioden 01.01.2019-31.12.2020

  
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oppnevner som styremedlemmer i Kirkelig Dialogsenter for perioden 
01.01.2019-31.12.2020 biskopen i Oslo og kirkefagsjef Jorun Elisabeth Berstad Weyde, med 
Anne Berit Evang som vararepresentant for sistnevnte.  
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Referat- og orienteringssaker 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra biskopens ledermøte 11.10.2018 
Fordeling av tilskudd til livssyns- og trossamfunn 
OBDR-møte 17.12.2018 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
Referat fra regionalt kontaktmøte 22.10.2018-2 
Referat fra regionalt kontaktmøte 30.10.2018-2 
 
 

Saksorientering 
 

109/18.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene.  
                        Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 

109/18.2          Referat fra biskopens ledermøte 11.10.2018 

109/18.3          Referat fra regionalt kontaktmøte 22.10.2018                            

109/18.4          Referat fra regionalt kontaktmøte 30.10.2018 

109/18.5          Fordeling av tilskudd til livssyns- og trossamfunn 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

109/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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Eventuelt 
 
 
 
  
 
         

 
 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

110/18 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 17.12.2018 
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