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72/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 76/18 – 80/18 behandles for lukkede 

dører.  

 

 

Møtebehandling 

Stiftsdirektør orienterte om at sak 81/18 Prosti for spesialprester trekkes fra sakskartet i 

dette møtet. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 76/18 – 80/18 behandles for lukkede 

dører.  
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73/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 24.09.2018 
 

Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 24.09.2018 godkjennes uten merknader. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i Obdr 24.09.2018 godkjennes uten merknader. 

 

 

 

 

74/18 Fordelingsnøkkel (ny) mellom bispedømmerådene - høring 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd ber stiftsdirektør å utarbeide høringssvar ut fra de innspill som 

fremkom i møtet og momenter fra foreliggende saksdokument.  

 
Møtebehandling 

Etter drøfting i regionalt kontaktmøte og prostemøte sendte administrasjonen ut et revidert 

forslag til høringssvar rett i forkant av møtet 5.november. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd ber stiftsdirektør å utarbeide høringssvar ut fra de innspill som 

fremkom i møtet og momenter fra foreliggende saksdokument.  

 

 

 

 

75/18 Undersøkelse av tilsettingsprosessen i Oslo bispedømme 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar undersøkelsen om tilsettingsprosessen i Oslo bispedømme til 

orientering. 

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar undersøkelsen om tilsettingsprosessen i Oslo bispedømme til 

orientering. 
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76/18 Tilsetting, sokneprest Holmen 
 
Møtebehandling 

 

Votering 

Bispedømmerådet hadde følgende votering: 
1. Gunstein Vetrhus – enstemmig 
2. Maria Paulsen Skjerdingstad – 6 stemmer 

Hans Aage Gravaas – 5 stemmer 
3. Hans Aage Gravaas - enstemmig 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Asker prosti med Holmen sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Gunstein Vetrhus 

Subsidiært tilsettes: 

2.   Maria Paulsen Skjerdingstad  

3.   Hans Aage Gravaas 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

77/18 Tilsetting av prostiprest med Grinilund sokn som 
tjenestested, Bærum prosti, 50 % stilling 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Som prostiprest i 50 % stilling i Bærum prosti med Grinilund sokn som tjenestested tilsettes:  
1. Yohannes Shanka 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

78/18 Tilsetting av kapellan i Søndre Aker prosti med Klemetsrud 
og Mortensrud sokn som tjenestested 
 

Møtebehandling 

 
Votering 

Bispedømmerådet hadde følgende votering: 
1. Maarten Lindtjørn - enstemmig 
2. Einar Østerhagen - enstemmig 

 
Vedtak  

Som kapellan i Søndre Aker prosti med Klemetsrud og Mortensrud sokn som tjenestested 

tilsettes: 

     1. Maarten Lindtjørn med forbehold om biskopens ordinasjonsløyve. 

Subsidiært tilsettes: 
2. Einar Østerhagen med forbehold om biskopens ordinasjonsløyve. 
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Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

79/18 Tilsetting, kapellan i Grorud sokn i Groruddalen prosti 
 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Oslo bispedømmeråd hadde følgende votering: 
1. Einar Østerhagen – 9 stemmer 

Kristian Engelstad Kvalem – 2 stemmer 
2. Kristian Engelstad Kvalem – 9 stemmer 

Sophie Panknin – 2 stemmer 
3. Sophie Panknin - enstemmig 

 
Vedtak  

Som kapellan i Groruddalen prosti med Grorud sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Einar Østerhagen med forbehold om biskopens ordinasjonsløyve. 

Subsidiært tilsettes: 
2. Kristian Engelstad Kvalem 
3. Sophie Panknin med forbehold om biskopens ordinasjonsløyve. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

80/18 Tilsetting av fengselsprest ved Bredtveit fengsel, 
Groruddalen prosti 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

Oslo bispedømmeråd hadde følgende votering: 

 
1. Elisabet Kjetilstad – enstemmig 
2. Siv Limstrand – 10 stemmer 

Christine Holmsen Hjellum – 1 stemme 
3. Christine Holmsen Hjellum – 7 stemmer 

Kjersti Østland Midttun – 4 stemmer 

 
Vedtak  

Som fengselsprest med Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt som tjenestested tilsettes: 

 

1. Elisabet Kjetilstad 

Subsidiært tilsettes: 

2. Siv Limstrand 

3. Christine Holmsen Hjellum  

Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

 

 

81/18 Prosti for spesialprester 
 

Forslag til vedtak 
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Oslo bispedømmeråd tar saken til etterretning og støtter at det i dagens økonomiske 

situasjon ikke opprettes eget prosti for spesialprester. 

 
Møtebehandling 

Etter drøfting i regionalt kontaktmøte trakk stiftsdirektør saken og ba om utsettelse til saken 

er nærmere drøftet med spesialprestene. 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Saken trukket. 

 

 

 

 

82/18 Strategi for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019-2021 - 
1.gangs behandling 
 

Forslag til vedtak 
Momenter fra samtalen tas med videre i arbeidet med strategiplan for Oslo bispedømme 

2019-2021. 

 

 

Møtebehandling 

Bispedømmerådet ble oppfordret til å sende innspill og forslag til endringer til 

administrasjonen. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Momenter fra samtalen tas med videre i arbeidet med strategiplan for Oslo bispedømme 

2019-2021. 

 

 

 

 

83/18 Strategiske satsinger - prosjektmidler 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd ber om at det i budsjettet for 2019 avsettes midler i tråd med de 

satsingsområdene som vedtas i Strategi for Oslo biskop og bispedømme 2019-2021. 

 

Oslo bispedømmeråd vil i 2019 prioritere 1,5 million til strategiske satsinger inn mot: 
- Kirkebruksplanen – oppfølging og omstillingsstøtte 
- Kommunikasjon 

 

Oslo bispedømmeråd ber om å få saken tilbake i forbindelse med vedtak i Strategi for 2019-

2021 og budsjett for 2019. 

 
Møtebehandling 

Kari Veiteberg foreslo endring av tredje avsnitt i forslag til vedtak: 

Oslo bispedømmeråd vil i 2019 prioritere 1,5 million til strategiske satsinger inn mot 

kommunikasjon og utfordringer i forlengelsen av arbeidet med Kirkebruksplan. 

 

Votering 
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Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd ber om at det i budsjettet for 2019 avsettes midler i tråd med de 

satsingsområdene som vedtas i Strategi for Oslo biskop og bispedømme 2019-2021. 

 

Oslo bispedømmeråd vil i 2019 prioritere 1,5 million til strategiske satsinger inn mot 

kommunikasjon og utfordringer i forlengelsen av arbeidet med Kirkebruksplan. 

 

Oslo bispedømmeråd ber om å få saken tilbake i forbindelse med vedtak i Strategi for 2019-

2021 og budsjett for 2019. 

 

 

 

 

84/18 Endring av soknegrenser Sentrum og St. Hanshaugen sokn 
 

Forslag til vedtak 
1. Oslo bispedømmeråd har behandlet sak om endring av soknegrenser i Sentrum og 

St.Hanshaugen som følge av anbefalingene i Kirkebruksplanen om deling av soknet. 
På grunn av frist for innmelding av sokneendringer i forbindelse med Kirkevalget i 
2019 kommer saken til behandling i bispedømmerådet før høring i Kirkebruksplanen 
er avsluttet og vedtak i saken er fattet.  
 

2. Under forutsetning av at deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn er i tråd med 
bispedømmerådets vedtak i Kirkebruksplanen i møte17.desember, vedtar Oslo 
bispedømmeråd å sende på høring til berørte parter sak om endring av 
soknegrenser i Sentrum og St. Hanshaugen sokn. 
  

3. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til geografisk 
inndeling av soknene. 
 

4. Administrasjonen bes om å ferdigstille et høringsnotat som kan sendes ut etter 
bispedømmerådets møte 17.desember med høringsfrist 5.februar og behandling i 
bispedømmerådet 25. februar 2019. 
 

5. Sentrum og St. Hanshaugen sokn varsles om å planlegge menighetsmøte i januar. 

 

 
Møtebehandling 

Det ble i møtet orientert om at Sentrum og St.Hanshaugen menighetsråd har oversendt et 

forslag til endring i soknegrenser.  

 

Med bakgrunn i dette fremmet stiftsdirektør et tillegg til punkt 3 i vedtaket:  

Administrasjonen bes om å vurdere innspillene fra Sentrum og St.Hanshaugen 

menighetsråd før saken sendes på høring. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

1. Oslo bispedømmeråd har behandlet sak om endring av soknegrenser i Sentrum og 
St.Hanshaugen som følge av anbefalingene i Kirkebruksplanen om deling av soknet. 
På grunn av frist for innmelding av sokneendringer i forbindelse med Kirkevalget i 
2019 kommer saken til behandling i bispedømmerådet før høring i Kirkebruksplanen 
er avsluttet og vedtak i saken er fattet.  
 

2. Under forutsetning av at deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn er i tråd med 
bispedømmerådets vedtak i Kirkebruksplanen i møte17.desember, vedtar Oslo 
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bispedømmeråd å sende på høring til berørte parter sak om endring av 
soknegrenser i Sentrum og St. Hanshaugen sokn. 
  

3. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til geografisk 
inndeling av soknene. Administrasjonen bes om å vurdere innspillene fra Sentrum og 
St.Hanshaugen menighetsråd før saken sendes på høring. 
 

4. Administrasjonen bes om å ferdigstille et høringsnotat som kan sendes ut etter 
bispedømmerådets møte 17.desember med høringsfrist 5.februar og behandling i 
bispedømmerådet 25. februar 2019. 
 

5. Sentrum og St. Hanshaugen sokn varsles om å planlegge menighetsmøte i januar. 

 

 

 

 

85/18 Høring - Kirkeordning for Den norske kirke 
 

Forslag til vedtak 

Bispedømmerådets innspill tas med i den videre saksutredningen til rådets behandling 

17.desember. 

Møtebehandling 

Bispedømmerådets medlemmer ble oppfordret til å sende innspill til høringssvar til 

administrasjonen. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

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

desember. 

 

 

 

86/18 Innmelding i Pådriv 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd søker om å bli partner i Pådriv og vil bidra med kr 10.000 i 2019.  

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd søker om å bli partner i Pådriv og vil bidra med kr 10.000 i 2019. 

 

 

 

 

 

87/18 Orientering om Kirkevalget 2019 
 

Forslag til vedtak 
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Oslo bispedømmeråd tar orientering om kirkevalget 2019 til etterretning. 

Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker-Nielsen foreslo følgende endring i forslag til vedtak: 

Oslo bispedømmeråd tar saken om kirkevalget 2019 til orientering. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar saken om kirkevalget 2019 til orientering.  

 

 

 

 

88/18 Orientering om effektiviseringsarbeidet 
 

Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd tar status for effektiviseringsarbeidet til orientering. 

 
Møtebehandling 

Stiftsdirektør redegjorde for status i arbeidet.  

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar status for effektiviseringsarbeidet til orientering. 

 

 

 

 

89/18 Kompetanseheving LHBT 
 

Forslag til vedtak 

Oslo bispedømmeråd tar saken til orientering. Oslo bispedømmeråd ser gjerne at Oslo 

bispedømme blir ett av pilot-bispedømmene og ber administrasjonen holde seg orientert om 

oppfølging av arbeidet med kompetanseheving innen LHBT i tråd med Kirkerådets vedtak. 

Møtebehandling 

Tone Louise Stranden foreslo at «ser gjerne» erstattes med «ønsker». 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar saken til orientering. Oslo bispedømmeråd ønsker at Oslo 

bispedømme blir ett av pilot-bispedømmene og ber administrasjonen holde seg orientert om 

oppfølging av arbeidet med kompetanseheving innen LHBT i tråd med Kirkerådets vedtak. 
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90/18 Referat- og orienteringssaker 
 

 

90/18.1  Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene.  

                        Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 

90/18.2            Referat fra biskopens ledermøte 30.08.2018 

90/18.3            Referat fra fellesmøte bispedømmerådsledere, stiftsdirektører og             

                        Kirkerådet 18.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering.  

 

 

 

 

 

91/18 Eventuelt 
 

Møtebehandling 

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt. 

 

Votering 

 
Vedtak  
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