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92/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
 

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 96/18 – 102/18 behandles for lukkede 

dører. 

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 96/18 – 102/18 behandles for lukkede 

dører. 

 

 

 

 

93/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 05.11.2018 
 

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

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i Obdr 05.11.2018 godkjennes uten merknader. 

 

 

 

 

 

 

94/18 Økonomi pr kvartal 3/2018 
 

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

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar til etterretning økonomistatus pr tredje kvartal 2018. 
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95/18 Budsjett 2019 for Oslo bispedømme 
 

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 400.000 av reserverte strategiske midler til 

oppfølging av kirkebruksplanen; kfr. OBDR-sak 83/18.   

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig 

 
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 400.000 av reserverte strategiske midler til 

oppfølging av kirkebruksplanen; kfr. OBDR-sak 83/18.   

 

 

 

 

 

96/18 Tilsetting prost, Asker prosti 
 

Forslag til vedtak 
Som prost i Asker prosti tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 

 

Votering 
1. Tor Øystein Våland – enstemmig 
2. Kåre Rune Hauge – 3 stemmer 

Thomas Berbom – 6 stemmer 
3. Kåre Rune Hauge - enstemmig 

 
Vedtak  

Som prost i Asker prosti tilsettes: 
1. Tor Øystein Våland 

Subsidiært tilsettes: 
2. Thomas Berbom 
3. Kåre Rune Hauge 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

97/18 Tilsetting - Kapellan i Ris menighet i Vestre Aker prosti 
 

Forslag til vedtak 
Som kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested tilsettes: 
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1.  

Subsidiært tilsettes: 
2.  

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Audun Vad Petterson - enstemmig 
2. Kristina Grundetjern – enstemmig 

 
Vedtak  

Som kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Audun Vad Petterson 

Subsidiært tilsettes: 
2. Kristina Grundetjern 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

 

 

 

98/18 Tilsetting av kapellan i Søndre Aker prosti med Bøler sokn 
som tjenestested. 
 

Forslag til vedtak 
 

Som kapellan i Søndre Aker prosti med Bøler sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Som kapellan i Søndre Aker prosti med Bøler sokn som tjenestested tilsettes Karen Marie 

Lereim Sævareid. Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

 

 

99/18 Tilsetting kapellan i Østenstad menighet, Asker prosti 
 

Forslag til vedtak 
Som kapellan i Asker prosti med Østenstad sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Audun Vad Petterson - enstemmig 
2. Hans Aage Gravaas – enstemmig 
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Vedtak  

Som kapellan i Asker prosti med Østenstad sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Audun Vad Petterson 

Subsidiært tilsettes: 
2. Hans Aage Gravaas 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

100/18 Tilsetting av sykehjemsprest ved Oppsalhjemmet, 
Nordseterhjemmet og Vinderen bo- og servicesenter 

 

 

Forslag til vedtak 
Som sykehjemsprest ved Oppsalhjemmet, Nordseterhjemmet og Vinderen bo- og 

servicesenter tilsettes: 

1. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Asle Røhne Rossavik - enstemmig 

 
Vedtak  

Som sykehjemsprest ved Oppsalhjemmet, Nordseterhjemmet og Vinderen bo- og 

servicesenter tilsettes Asle Røhne Rossavik. Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

 

 

101/18 Tilsetting - Trosopplærer 50% i Tromsø i Døveprostiet 
 

Forslag til vedtak 
Som trosopplærer 50% i Døveprostiet med Tromsø menighet som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Eirin Bjørnstad - enstemmig 
2. Gunnar Wæthing- enstemmig 

 
Vedtak  

Som trosopplærer i 50% stilling i Døveprostiet med Tromsø menighet som tjenestested 

tilsettes: 
1. Eirin Bjørnstad 

Subsidiært tilsettes: 
2. Gunnar Wæthing 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 
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102/18 Tilsetting - Trosopplærer 50% engasjement i Trondheim i 
Døveprostiet 
 

Forslag til vedtak 
Som trosopplærer i 50% engasjement i Døveprostiet med Trondheim menighet som 

tjenestested tilsettes: 

1. 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

1. Gunnar Wæthing - enstemmig 

 
Vedtak  

Som trosopplærer i 50% engasjement i Døveprostiet med Trondheim menighet som 

tjenestested tilsettes Gunnar Wæthing. Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

 

 
103/18 Kirkebruksplan for Oslo 
 

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. 

 

 
Møtebehandling 

Under behandlingen viste bispedømmerådet til henvendelsen fra Paulus og Sofienberg menighet om 
ønske om å endre vedtaket som er foreslått om Sofienberg kirke. Bispedømmerådet legger til grunn 
for vedtaket at forståelsen av å utvikle Sofienberg kirkes kirkemusikalske profil fortsatt deles av både 
Oslo fellesråd, Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop, og at det er i den retningen kirken skal utvikles. 
Oslo bispedømmeråd vil likevel ikke endre ordlyden i vedtaket, for at vedtaket skal ha samme ordlyd 
i begge råd.  
I samtalen i bispedømmerådet ble det på ny understreket at kirkebruksplanen først og fremst må 
være en strategisk plan for bruk av kirkene i Oslo.  
 
Votering 
Det ble votert over hvert punkt. Alle vedtakspunkt ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak  
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.  
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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.  

 
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. 
 

 

 

 

 

104/18 Høring nytt personalreglement 
 

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.  
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Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringssvar vedrørende nytt 

personalreglement for Den norske kirke med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

105/18 Høringssvar - Kirkeordning for Den norske kirke 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringssvar vedrørende Kirkeordning 

for Den norske kirke med de endringer som fremkom i møtet. 

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringssvar vedrørende Kirkeordning 

for Den norske kirke med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

106/18 Høringssvar - regler for valg av Kirkerådet 
 

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. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig 
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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. 

 

 

 

 

 

107/18 Høring om forsøkshjemmel i regelverket for Døvekirken 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd støtter de fremlagte endringsforslagene i høringen fra Kirkerådet. 

Administrasjonens forslag til høringssvar oversendes Kirkerådet. 

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig  

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd støtter de fremlagte endringsforslagene i høringen fra Kirkerådet. 

Administrasjonens forslag til høringssvar oversendes Kirkerådet. 

 

 

 

 

 

108/18 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.  

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig  

 

Vedtak  
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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. 

 

 

 

 

 

 

109/18 Referat- og orienteringssaker 
 

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. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig  

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

110/18 Eventuelt 
 

 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 
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