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Dato: 07.05.2018 kl. 16:00 
Sted: Bispegården 
Arkivsak: 17/00149 
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Jorun Elisabeth Berstad Weyde – kirkefagsjef (sak 31) 
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Heinke Foertsch – teoLOgene (sakene 33-35) 
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27/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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. 

 

 
Møtebehandling 

Katja Eidesen er inhabil i sak 35/18 Tilsetting døveprest Sandefjord. 

Knut Lundby meldte sak relatert til innføring av personverndirektivet til sak 39/18 Eventuelt. 

 

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. 

Katja Eidesen er inhabil i sak 35/18 Tilsetting døveprest Sandefjord. 

Sak relatert til innføring av personverndirektivet behandles under sak 39/18 Eventuelt. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

28/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 19.03.2018 
 

Vedtak  

Protokoll fra møte i Obdr 19.03.2018 godkjennes uten merknader. 
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29/18 Referat- og orienteringssaker 
 

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 
Bispedømmerådet viste til Presteforeningen og teoLOgenes kritiske merknad i sak 13/18 
og ba stiftsdirektør i møtet redegjøre nærmere for hvorfor stillingen som daglig leder/prest i 
Majorstua+ ikke ble utlyst ved overgang fra midlertidig til fast stilling. Det ble understreket 
at faste prestestillinger i Oslo bispedømme skal lyses ut og tilsetning skal skje i rådet. 

 

 

Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

30/18 Budsjett og økonomi pr kvartal 1/2018 
 
 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner revidert budsjett 2018 utgjørende NOK 147,7m. 

Bispedømmerådet tar til orientering økonomistatus per første kvartal 2018.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

31/18 Kirkebruksplan 
 

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. 

 
Møtebehandling 

Knut Lundby fremmet følgende tillegg til forslaget til vedtak: 

Bispedømmerådet ber styringsgruppen ha særlig oppmerksomhet på øst-vest dimensjonen i 

det videre arbeidet med kirkebruksplanen.  

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

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. Bispedømmerådet ber styringsgruppen ha særlig 

oppmerksomhet på øst-vest dimensjonen i det videre arbeidet med kirkebruksplanen. 
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32/18 Utlysning av mindreforbruksmidler- trosopplæring 
 

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. 

 

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 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. 

 
Møtebehandling 

Tone Louise Stranden fremmet forslag om et nytt punkt (settes inn som punkt 3): 

Tiltak som stimulerer til dåp og trosopplæring og/eller breddetiltak for småbarnsfasen. 

 

Harald Hegstad fremmet forslag om å stryke punkt 3 i stiftsdirektørens forslag:  

«Støtte til ansatte og frivillige for deltagelse på trosopplæringskonferansen, inntil tre per 

sokn.» 

 

Jørgen Foss fremmet forslag om å beholde punkt 3 i stiftsdirektørens forslag, men stryke 

«ansatte». 

 

Votering 

Stiftsdirektørens forslag til vedtak pkt.1 og 2: Enstemmig vedtatt. 

Tone Louise Strandens forslag til nytt punkt 3: Enstemmig vedtatt. 

Forslagene fra Harald Hegstad og Jørgen Foss ble satt opp mot hverandre: 

Jørgen Foss’ forslag ble vedtatt med 6 stemmer mot Harald Hegstads forslag som fikk 5 

stemmer.  
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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. Tiltak som stimulerer til dåp og trosopplæring og/eller breddetiltak for 

småbarnsfasen. 

 

4. Støtte til 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. 

 

 

 

 

33/18 Tilsetting av sokneprest i Nordre Aker prosti med Torshov og 
Lilleborg sokn som tjenestested 
 

 

Vedtak  
Som sokneprest i Nordre Aker prosti med Torshov og Lilleborg sokn som tjenestested 
tilsettes:  
1. Hanne Oddrun Gebhardt Kleveland 
Subsidiært tilsettes:  
2. Hanne Slåtten 
3. Jorund Andersen 
 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

Enstemmig vedtatt. 
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34/18 Tilsetting kapellan Østre Aker og Haugerud - Groruddalen 
prosti 
 

Vedtak  

Som kapellan i Groruddalen prosti med Østre Aker og Haugerud sokn som tjenestested 

tilsettes: 

1.Sara E. S. Moss-Fongen 

Subsidiært tilsettes: 

2.Frode Grøstad 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

35/18 Tilsetting av døveprest Sandefjord 
 

 

Møtebehandling 

Katja Eidesen fratrådte under behandling av saken. 

 

Vedtak  

Som døveprest i Sandefjord og samarbeidsområdet Øst – Døveprostiet – tilsettes: 
1.Arne Christian Halseth 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

36/18 Østre gravlund - søknad fra Kirkelig fellesråd i Oslo om 
godkjenning av fradeling av tilleggsareal til Det Mosaiske 
Trossamfunn 
 

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. 
 

Enstemmig vedtatt 
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37/18 Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019 
 

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 

 

Møtetid er kl. 16.00-21.00 når ikke annet er bestemt. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

38/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid 
 

Forslag til Vedtak  

 

Oslo bispedømmeråd har evaluert bispedømmerådets arbeid. Følgende momenter kom 

frem i samtalen: 

 
Møtebehandling 

Saken ble foreslått utsatt til neste møte. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

 

 

39/18 Eventuelt 
 
Møtebehandling 

Knut Lundby ba i forbindelse med innføring av det nye personverndirektivet om at 

givertjeneste i lokal menighet der innsamlingen er satt ut til en tredje part avklares nærmere.  

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Bispedømmerådet ber i forbindelse med det nye personverndirektivet om at givertjeneste i 

lokal menighet der innsamlingen er satt ut til en tredje part avklares nærmere. 
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