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Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet. 
Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder. 
I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker 
som skal behandles i lukket møte. 
 

 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssak 81/19 behandles for lukkede dører. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

78/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 04.11.2019 
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Godkjenning av protokoll 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 2016-2019 23.09.19.docx 
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 23.9.2019 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Regnskap OBDR pr 30.9.19 
 
 
Vedlegg:  
Prester 30.919 
Døve pr 30.9.19 
Adm 30.9.19 
Tilskudd 30.9.19 
 
 
 

Saksorientering 
Felles økonomienhet (FØ) er opprettet med virkning fra 1.juni i år. De leverer årlig tre 
regnskapsrapporter med analyse. Dette saksframlegget bygger på FØs rapport pr 30.9.19. 
  
Budsjettet er revidert i september og kompensasjon for lønnsoppgjøret og sluttpakke som 
følge av effektiviseringsarbeidet, er lagt inn med henholdsvis kr 2 371 000 og kr 605 000. 
Budsjettet for 2019 er revidert. Bruk av mindreforbruksmidler fra 2018 er tatt ut, slik at 
budsjettet for 2019 er lik årets tildeling. 
 
1 OPPSUMMERING 
OBDR har pr 30.9. et mindreforbruk på NOK 3,98m samlet på lønn og drift. Dette oppstår 
særlig innen presteskapet og døveprostiet. På grunn av forsinket utbetaling av tilskudd har 
dette en midlertidig besparelse på NOK 16,8m. 
 
2 NØKKELTALL MINDREFORBRUK (hele tusen) (Røde tall = Merforbruk) 

 
Adm  Prester  Døve      Sum  Tilskudd  Sykehjem  Totalt 
589  2 215  1 175     3 979  16 811  -78  20 712 
 
3 RAPPORT VEDLEGG 
For informasjon på kontonivå viser vi til vedlagte rapporter fra Xledger: 
1/Presteskapet 2/Døveprostiet 3/Kirkelig administrasjon 4/Tilskudd 
Se også nøkkeltall under pkt. 9 
 
4 PRESTESKAPET 
Besparelse på 2,2m (2,7 %) er noe redusert fra juli (2,5m) og oppstår vesentlig som følge av 
tre forhold: 
- Sykepengerefusjon er større enn ekstra vikarutgifter (1,9m) 
- Frikjøp av prester for oppdrag i Kirkerådet (0,5m) 
- Reiseutgifter har et etterslep fram til siste frist 20.nov (0,3m) 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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5 DØVEPROSTIET 
Prostiet har en besparelse på nærmere 1,2m (10%), mot 1m i juli, den største delen innen 
trosopplæring. Hovedforklaringene er: 

- Lave reiseutgifter (0,5m), her er også en del etterslep 
- Innsparing andre driftsutgifter (0,4m) 
- Sykepengerefusjon utover budsjett (0,4m) 

 
6 KIRKELIG ADMINISTRASJON 
Administrasjonen har et mindreforbruk på 589t (3,6 %), mot et merforbruk på 246t i juli. 
Hovedforklaringen er 

- Sluttpakke er kompensert med 605t (inkl. arbeidsgiveravgift) 
- Kirkevalget har besparelse på 383t, her er et etterslep på utgifter 
- Honorar medlemmer OBDR har innsparing på 95t, her kommer større utbetaling i 

november 
 

7 SÆRREGNSKAPER OG TILSKUDD 
TILSKUDD: Mindreforbruket her kommer av forsinket utbetaling i forhold til budsjett, 
tilskuddene går ut i oktober istedenfor september. 
SYKEHJEM: Merforbruk er i vesentlig grad (50t) at noen kostander for hele året er ført, 
mens budsjett er fordelt på hele året. Evt. merforbruk dekkes av reserverte midler fra 
tidligere år. 
 
8 ÅRSPROGNOSE 
I forbindelse med rapportering pr 31.9. har vi gjort et anslag på årsprognose for Oslo, med et 
forventet mindreforbruk på NOK 1,9m fordelt slik: 
Adm  Prester  Døve   Sum  
0  1 300   600   1 900 
 
Siden vi de to neste år får reduserte overføringer pga ny fordeling mellom bispedømmene 
kan noe overskudd i år gi grunnlag for en mer gradvis tilpasning til ny bemanningsplan. 
 
 
9 NØKKELTALL  
 

Uttrekk 210 4000 prester    

Pr-tjen ÅRSBUD BUD 30.9 FORBRUK AVVIK % 

Personal 112 251 80 836 78 632 2 204 2,7 % 

Drift 3 488 2 634 2 219 415 16 % 

Tilskudd 563 563 723 -160  
Sum kostn 116 302 84 033 81 574 2 459 2,9 % 

Inntekt -720 -540 -296 -244  
Sum nto 115 582 83 493 81 278 2 215 2,7 % 

      

      

Uttrekk 210 0000 admin     

ADMIN ÅRSBUD BUD 30.09 FORBRUK AVVIK % 

Personal 14 192 10 862 10 227 635 5,8 % 

Drift 8 345 6 279 6 131 148 2,4 % 

Avskr 112 0 84 -84  
Sum kostn 22 649 17 141 16 442 699 4,1 % 

Inntekt -1 025 -901 -792 -110  
Sum nto 21 624 16 240 15 650 589 3,6 % 
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Uttrekk 210 428* Døve    

DØVE ÅRSBUD BUD 30.9 FORBRUK AVVIK % 

Personal 12 189 8 652 8 424 228 2,6 % 

Drift 4 137 3 103 2 237 866 27,9 % 

Sum kostn 16 326 11 755 10 661 1 094 9,3 % 

Inntekt -160 -135 -216 81  
Sum nto 16 166 11 620 10 445 1 175 10,1 % 

      

 
 

 
Forslag til vedtak 
Regnskapsrapport pr 30.9.19 tas til etterretning. 
 
 



 Saker til behandling -  Tilsetting døveprest Trondheim, Døveprostiet :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Oslo bispegård - ny leieavtale fra 2020 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 
Leieavtalen for Oslo bispegård utløper 31.12.2019. Administrasjonen har vært i dialog 
med Statsbygg for å få fram forslag til ny leieavtale for Oslo bispegård. Det foreligger 
nå et forslag hvor leiesummen er satt til kr 2 965 300 pr år. Dette er betydelig lavere 
enn dagens pris på kr 4 714 144. I tillegg til dette kommer kostnad for indre 
vedlikehold på kr 107 200 og brukeravhengige kostnader på ca. kr 374 000. Dette er 
kostnader tilsvarende det vi har i dag. Samlet leiekostnad blir kr 3 446 500, som er 
1,75 million lavere enn dagens leiesum. 
Leiekontrakten er på fire år, med mulighet for forlengelse på ett + ett år. 
 
I sak 26/19 fattet bispedømmerådet følgende vedtak: 
«Oslo bispedømmeråd har i møte 8.april behandlet betinget leieavtale for kontorlokaler i Nye 
Kirkens hus. Oslo bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å signere en betinget 
leieavtale med de merknader som kom frem i møtet.  
Bispedømmerådet ber administrasjonen utrede ulike alternativ for lokalisering av 
bispedømmets administrasjon fra årsskiftet 2019/20 frem til innflytting i Nye Kirkens hus.» 
 
Administrasjonen har som følge av at vi tidlig mottok signaler fra Statsbygg om reduksjon i 
leieprisen, ikke utredet andre alternativer for kontorlokalisering. Dette har også sin grunn i 
andre forhold: 

- Kirkerådet har i samtaler med departementet fulgt opp bispedømmerådets 
anliggende om fortsatt kirkelig bruk av Oslo bispegård. 

- Ansatte ved bispedømmekontoret har siste året vært gjennom en større 
omstillingsprosess som følge av effektiviseringsarbeidet. Det er bl.a. gjennomført 
intern flytting av kontorer. En eventuell flytting til nye kontorlokaler ville representere 
en belastning for staben og dessuten være kostbart og tidkrevende. 

 
Kirkelig overtakelse av Oslo bispegård 
Kirkerådet har tatt dette spørsmålet opp med departementet og spørsmålet blir drøftet i 
OVF-meldingen (St.mld. 29, datert 21.6.19). Her er hele avsnittet: 
 
«Oslo bispegård i Gamlebyen i Oslo er oppført på ruinene av Olavsklosteret, som trolig ble 
grunnlagt i 1239. Etter reformasjonen ble eiendommen benyttet av Oslo katedralskole og 
Oslo biskop. På grunn av vedlikeholdstilstanden ble gården revet mot slutten av 1800-tallet 
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og ny bispegård oppført i 1884. Kjellerhvelvene fra middelalderen er bevart, og bispegården 
ble fredet i 1994. Oslo bispegård tjente som bispebolig inntil Oslo biskop i 1986 ble gitt 
annen tjenestebolig og eiendommen forbeholdt som kontor for Oslo bispedømme.  
 
Oslo bispegård ble i mange år forvaltet som andre eiendommer under Opplysningsvesenets 
fond, og det ble lenge antatt at fondet var eier. På 1990-tallet ble det avklart at staten er eier, 
og gården kom under Statsbyggs forvaltning. Rundt årtusenskiftet ble Oslo bispegård i regi 
av Statsbygg opprustet som kontoreiendom og representasjonslokaler for Oslo 
bispedømme, som fortsatt er leietaker.  
 
I lys av bispegårdens kirkelige bruk og kirkehistoriske betydning, mener departementet det 
er grunn til å reise spørsmålet om Oslo bispegård bør overdras til Den norske kirke. I og for 
seg kan spørsmålet vurderes uavhengig av spørsmålet om eiendomsretten til 
Opplysningsvesenets fond, men særlig i det tilfellet at eierrettighetene til fondet deles slik 
som skissert ovenfor, mener departementet det er naturlig å se disse spørsmålene i 
sammenheng. Også planene for å utvikle et nytt Kirkens Hus i Gamlebyen i Oslo, nær Oslo 
bispegård, tilsier at eierskapet vedrørende Oslo bispegård vurderes nå, i sammenheng med 
en avklaring av eiendomsretten til fondet. Departementet vil i tilfelle komme tilbake til saken 
om Oslo bispegård når eierrettighetene til fondet er avklart.» 
 
 
Konklusjon 
På denne bakgrunn anbefaler administrasjonen at det inngås ny leieavtale for Oslo 
bispegård. 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd inngår ny leieavtale for Oslo bispegård med Statsbygg fra 1.1.2020. 
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Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
 
 
 
Vedlegg:  
høringsnotat - forslag til regler for mellomkirkelig råd 
forslag til regler for mellomkirkelig råd 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkerådet har sendt ut på høring «Forslag til regler for Mellomkirkelig råd». Frist for å sende 
inn høringssvar er 1. november. Oslo bispedømmeråd har fått utsatt høringsfristen til 
13.november. 
 
I høringen om kirkeordning for Den norske kirke ble det foreslått at Mellomkirkelig råd som 
fagutvalg skulle styrkes. Forslaget medførte at Mellomkirkelig råd får en tydeligere faglig 
rolle, samtidig som den demokratiske forankringen ble foreslått videreført gjennom 
oppnevning til rådet og at viktige beslutninger fattes av Kirkerådet eller Kirkemøtet.  
Oslo bispedømmeråd var i sitt høringssvar om kirkeordning uenig i dette forslaget. Ved 
behandlingen av ny kirkeordning tok Kirkemøtet ikke stilling til spørsmålet, men vedtok å be 
Kirkerådet forberede et nytt regelverk for Mellomkirkelig råd til Kirkemøtet 2020. I denne 
høringen er det utarbeidet forslag til nytt og forenklet regelverk for Mellomkirkelig råd.  
Endringer i statutter for Mellomkirkelig råd vedtas av Kirkemøtet etter innstilling fra 
Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. 
 
Mål for oppdatert regelverk 
I høringsutkastet blir det argumentert for at Den norske kirke trenger et nasjonalt fagorgan 
som ivaretar internasjonalt og økumenisk samarbeid. Alt tilsier at Mellomkirkelig råd 
videreføres, men at regelverket justeres slik at det er bedre tilpasset dagens virkelighet. Et 
oppdatert regelverk skal bidra til å styrke fagfeltet og integrere økumenisk og internasjonalt 
arbeid bedre i Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtets arbeid. Det er også et mål å forenkle 
strukturer og arbeidsformer for å frigjøre ressurser til å styrke innholdet i Mellomkirkelig råds 
arbeidsoppgaver.  
Administrasjonen foreslår at Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til disse målene.  
 
Høringens punkt 2 Gjennomgang av regelverket med forslag til endringer  
Forslaget til ny innledende bestemmelse (§ 1) er en forenkling og administrasjonen foreslår 
ingen endringsforslag til paragrafen. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Paragraf 2, forslag til mandat for Mellomkirkelig råd innebærer også en forenkling av 
nåværende mandat. 1  
 
 
Paragraf 3 og paragraf 4 Mellomkirkelig råds sammensetning og Mellomkirkelig råds 
leder 
Kirkerådet legger fram to alternativer (med underalternativ 1a og 1b) for paragraf 3 
Mellomkirkelig råds sammensetning og for paragraf 4: Mellomkirkelig råds leder.  
 
Begge alternativene fører til at antall medlemmer av rådet reduseres sammenlignet med i 
dag, noe som har vært et uttalt ønske. Det legges opp til at denne reduksjonen foreslås gjort 
ved å redusere antall representanter fra bispedømmene. Samtidig foreslår Kirkerådet å øke 
representasjonen fra relevante organisasjoner ved at Sjømannskirken og Bibelselskapet 
representeres med ett medlem hver. Dette kommer i tillegg til representanten fra Kirkens 
Nødhjelp og Den norske kirkes styremedlemmer i Norges kristne råd. 
 
Alternativ 1 A vil føre til at antall medlemmer reduseres fra 16 til 13. Valg av dette 
alternativet gir aksept til at Kirkerådet oppnevner representantene fra bispedømmene, i alt 
fire medlemmer og fire vararepresentanter. Kirkerådet oppnevner også leder ved valg av 
alternativ 1A. 
Alternativ 1 B vil føre til at antall medlemmer reduseres fra 16 til 13. Valg av dette 
alternativet vil gi aksept for at Kirkerådet oppnevner representantene fra bispedømmene, i 
alt fire medlemmer og fire vararepresentanter. Når det gjelder valg av leder, skiller Alternativ 
1b seg fra alternativ 1a ved at det foreslås at leder av rådet velges av Kirkemøtet.  
Alternativ 2 vil føre til en reduksjon på ett medlem. Valg av alternativet gir støtte til at det er 
Kirkemøtet som velger representantene fra bispedømmene, i alt seks personer, og at det 
velges eller oppnevnes varamedlemmer. Kirkemøtet velger også leder blant medlemmene 
av rådet, utenom de av medlemmene som er oppnevnt av Kirkens Nødhjelp, 
Sjømannskirken og Bibelselskapet. 
 
I alle alternativene velges leder først, etter de bokstaver som gjelder for hvem eller hvilken 
kategori som er valgbar.  
 
Kirkerådet spør høringsinstansene om man har synspunkter på forslaget til sammensetning 
av Mellomkirkelig råd, om representantene fra bispedømmene bør oppnevnes av Kirkerådet 
eller velges av Kirkemøtet og om representantene fra bispedømmene må være medlemmer 
av Kirkemøtet eller kunne velges på fritt grunnlag. 
  
Intensjonen bak høringen er å fastsette regler som styrker Mellomkirkelig råd som fagorgan, 
forenkler og effektiviserer den nasjonale rådsstrukturen og viderefører den demokratiske 
forankringen – gjennom oppnevning og at viktige beslutninger fattes av Kirkemøtet eller 
Kirkerådet.   
 
Mellomkirkelig råd som fagorgan vil kunne styrkes ved at organisasjonene i større grad er 
representert i rådet.  
Valg av medlemmer av og blant Kirkemøtets medlemmer vil forankre Mellomkirkelig råds 
tilknytning til Kirkemøtet. Valg av alternativ to innebærer en gradvis overgang til ny ordning 
ved at Kirkemøtet fortsatt velger medlemmene fra bispedømmene og leder. En reduksjon av 
antall medlemmer kan da foregå over tid, men vil i 2020 ikke føre til vesentlig endring i 
antallet medlemmer.  Valg på Kirkemøtet innebærer også en mer omfattende og 
arbeidskrevende valgordning. Valg av alternativ 1 b synes å være det alternativet hvor 

                                                
1Bispedømmerådet bes vurdere om at ordet «søsterkirkesamarbeid» anbefales erstattet med «samarbeid 

med vennskapskirker». 
På Kirkerådets konsultasjon 25. september om kjønn og språk, en konsultasjon som var et ledd i arbeidet 
med ny, omarbeidet strategiplan for kjønn og likestilling, var viktigheten av å bruke kjønnsnøytrale ord og 
uttrykk versus kjønnede ord og utrykk et tema. Vi kjenner til arbeidet med kjønnsnøytrale ord inn i 
bibeloversettelsen, og på konsultasjonen ble det også løftet fram viktigheten av å tenke på hvorfor vi bruker 
kjønnede ord også i saksbehandling og dagligspråk. Om Oslo bispedømmeråd påpeker dette i sitt 
høringssvar vil rådet være i forkant med å kunne gi en positiv støtte til en problemstilling som kan bli løfet 
fram i Strategiplan for kjønn og likestilling. 
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intensjonene om forenkling og effektivisering av den nasjonale rådsstrukturen best ivaretas, 
samtidig som demokratisk forankring ivaretas ved at leder velges av Kirkemøtet og 
medlemmene fra bispedømmene oppnevnes blant medlemmer av Kirkemøtet. Det vil styrke 
kontakten mellom Kirkemøtet og Mellomkirkelig råd at bispedømmenes representanter er 
medlemmer i Kirkemøtet og har kunnskap om øvrige saksfelt Kirkemøtet har ansvar for. 
Stiftsdirektør anbefaler alternativ 1B for paragrafene 3 og 4. 
  
Andre endringer 
I høringsnotatet gjøres det også rede for forslag til endringer for paragrafer om 
arbeidsutvalg. Nåværende bestemmelser ang årsmelding, generalsekretær og arbeidsform 
anses som overflødig og anbefales strøket i det nye regelverket. Gjeldende 
personalreglementet har bestemmelser som kan gjelde for tilsetting av internasjonal direktør 
ved at ordlyden endres noe.  
Det foreslås endringer i Kirkemøtets forretningsorden. I alternativ 1b og 2 framkommer det at 
leder av Mellomkirkelig råd skal møte med tale- og forslagsrett, såfremt vedkommende ikke 
er valgt medlem av Kirkemøtet. Alternativ 1 a har utelukket Mellomkirkelig råds leder fra å 
møte på Kirkemøtet med tale- og forslagsrett siden leder etter dette alternativ er utpekt av 
Kirkerådet og ikke valgt av Kirkemøtet.  
 
 

 
Stiftsdirektørens forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi høringssvar om regler for 
Mellomkirkelig råd.  
Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 1 b for § 3: Mellomkirkelig råds sammensetning. 
Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 1 b for § 4: Mellomkirkelig råds leder. 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at medlemmene fra bispedømmene er medlemmer av 
Kirkemøtet. 
Oslo bispedømmeråd støtter at organisasjonene nevnt i høringsnotatet har ett medlem i 
Mellomkirkelig råd. 
Oslo bispedømmeråd støtter at alternativ 1b og 2 tas inn i Kirkemøtets forretningsorden. 
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Nye Asker prosti - orientering ved prost, kirkesjef og fellesrådsleder 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
1. januar 2020 slås kommunene Asker, Hurum og Røyken sammen til nye Asker kommune. 
På samme tid blir Asker, Hurum og Røyken kirkelige fellesråd ved virksomhetsoverdragelse 
overført til nye Asker kirkelige fellesråd.  
 
Det nye fellesrådsområdet vil sammenfalle med nye Asker prosti. Oslo bispedømme blir 
med dette utvidet, og det nåværende Røyken og Hurum vil utgjøre et nytt sørvestlig hjørne i 
bispedømmet. 
 
Det nye prostiet og fellesrådsområdet får ti sokn, to i gamle Hurum, tre i gamle Røyken og 
fem i gamle Asker. Av 14 kirker, er to fra 1100- og 1200-tallet: Hurum kirke og Røyken kirke. 
Fra før finnes et førkristent kultsted og kirkested fra middelalderen der Asker kirke (1879) 
ligger i dag.  
 
Innbyggertallet i nye Asker kommune blir om lag 93.000. Av dem er per dato 61.714 
medlemmer av Den norske kirke (eller tilhørige), som tilsier en medlemsandel på om lag to 
tredeler. 
 
Menighetene preges av mange frivillige, bred aktivitet og folkekirkelig medvirkning.  
 
Kirkens Feltarbeid vil videreføre menighetenes diakonale arbeid i den nye storkommunen, 
som blir landets åttende største.  
 
Kirkesjef John Grimsby, prost Tor Øystein Vaaland og fellesrådsleder Nils Inge Haus vil i 
møtet presentere arbeidet frem mot sammenslåingen. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar presentasjonen om Nye Asker prosti til orientering 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 423 19/01547-4    

 
 

 
 
 

Trefoldighetskirken - rapport fra utvalget 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Bispedømmerådet får til behandling rapporten fra utvalget som har arbeidet med profil og videre 
utvikling av Trefoldighetskirken. Rapporten er oversendt styringsgruppen for Kirkebruksplanen, men 
er ikke drøftet av styringsgruppen i samlet møte. Stiftsdirektør og kirkeverge har i stedet drøftet 
anbefalingene fra utvalget med tanke på behandling i bispedømmerådet og hovedkomiteen i 
fellesrådet. I samråd med kirkevergen legger stiftsdirektør frem forslag til vedtak i saken. 
 
Prosessen  
I desember 2018 gjorde Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd (sak 103/18) likelydende 
vedtak for Kirkebruksplan for Oslo. Følgende vedtak ble gjort for Sentrum og St. Hanshaugen sokn 
vedrørende Trefoldighetskirken og Domkirken: 
 
Trefoldighetskirken tas ut som soknekirke i Sentrum og St. Hanshaugen sokn og blir en del av 
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. Domprosten gis – sammen med domkirkerådet – myndighet til å 
videreutvikle profilen i Trefoldighetskirken. Domprosten står i dialog med kirkevergen om de 
økonomiske og bygningsmessige rammebetingelsene. 
 
25.02.2019 gjorde bispedømmerådet vedtak om deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn med 
virkning fra 01.01.2020 (sak 13/19). Navn på soknene ble vedtatt til St. Hanshaugen sokn og 
Domkirken sokn. 
 
På bakgrunn av vedtakene ble det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av domprosten for å 
utvikle en overordnet profil for Trefoldighetskirken. Denne skulle ta utgangspunkt i forutgående 
prosesser knyttet til arbeid og vedtak med kirkebruksplan og i Strategiplan for Oslo bispedømme 
2019-2021. Prosjektgruppa fikk følgende sammensetning: 
 
Domprost Anne-May Grasaas, leder 
Daglig leder Olav Fraser Lende (oppnevnt av KfiO)  
Ove Heiborg (oppnevnt av SSH) 
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Trygve Riiser Gundersen (oppnevnt av SSH) 
Olav Dag Hauge (oppnevnt av Trefoldighet legat) 
Nils August Andresen (oppnevnt av domkirkerådet) 
Oddbjørg Aasen Bjørdal (oppnevnt av domkirkerådet) 
 
Bjørn Markussen har vært engasjert som sekretær for prosjektgruppa. 
 
I mandatet ble det listet opp en rekke oppgaver av ulik karakter som prosjektgruppa skulle arbeide 
med og ta stilling til: 

 
- utvikle en profil som inkluderer gudstjenester med et by omfattende sikte og en 

komplementerende profil til Domkirken  

- utrede og gi anbefaling om hva som skal være bærende elementer i profilen og driften av 
Trefoldighetskirken - herunder gudstjenester, diakoni, frivillighetsarbeid, musikkliv og 
kultur  

- vurdere om eksisterende aktiviteter knyttet til Trefoldighetskirken kan videreutvikles 
innenfor profilen  

- avklare ansvarsforhold knyttet til daglig bruk og utleie av Trefoldighetskirken  

- vurdere aktuelle samarbeidspartnere som kan bidra til utvikling av profilen  

- i samråd med kirkevergen stå i kontakt med Statsbygg om utbyggingen av det nye 
regjeringskvartalet  

- være i dialog med kirkevergen om planer og status for utbygging av Trefoldighetskirken  

- i samråd med kirkevergen og bispedømmerådet avklare bemanning og økonomiske 
rammevilkår for fremtidig drift av Trefoldighet  

- avklare framtidig tilskudd fra Trefoldighet legat  

- bidra i arbeidet med utarbeidelse av grafisk profil for det nye Domkirken sokn  

- hente inn kompetanse på ulike felt etter behov  

- sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt internt og eksternt, herunder holde 
menighetsrådet i SSH og Domkirkerådet orientert om arbeidet  

- levere rapport til styringsgruppen innen 10.oktober 2019  
 
Prosjektgruppa startet sitt arbeid i april 2019 og leverte sin rapport, inklusiv vedlegg, 10.10.2019.  
 
På møtet i OBDR 23.09.2019 ble Pål Kristian Balstad ansatt som ny prest i Trefoldighetskirken. Han 
tiltrer stillingen 01.02.2020 og vil sammen med menighetsrådet og staben få en sentral rolle når 
Trefoldighetskirkens overordnede profil skal utvikles videre. 
 
Overordnet profil 
Vedlagte rapport fra prosjektgruppen inneholder anbefalinger på ulike nivå. Administrasjonen vil i 
denne omgang særlig vise til beskrivelsene av overordnet profil for Trefoldighetskirken i kapittel III: 

- Forsoningskirken i Oslo 
- Hele byens kirke 
- Hverdagsfellesskap 
- Fornyelse av gudstjenesten 
- Ulike mennesker – mangfoldige kulturuttrykk 
- Frivilliges mulighet 

 
Prosjektgruppen legger til grunn en kompletterende profil til Domkirken (kapittel IV) og 
sammenheng med Oslo bispedømmes strategi (kapittel V). 
 
Det vises også til vedlagte notat fra Stig Utnem, datert 4. mars 2019, for nærmere utdyping 
vedrørende Trefoldighetskirken som «katedral for fred og forsoning». 
 
For at det nye menighetsrådet i Domkirken sokn og staben i Trefoldighetskirken skal kunne arbeide 
konstruktivt videre, utfordres bispedømmerådet til å drøfte – og ta stilling til – prosjektgruppens 
beskrivelse av overordnet profil. 
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Bygningsmessig profil 
Det pågående arbeidet med planer for utbygging av det nye regjeringskvartalet får store 
konsekvenser for Trefoldighetskirken – både når det gjelder bygning og uteområder. Ifølge vedlagte 
rapport har kirkeverge og domprost hatt møter med Statsbygg for gjensidig informasjon om videre 
planer. Det sies at Statsbygg uttrykker at de ønsker at det skapes positivt liv i området rundt det nye 
regjeringskvartalet. Samtidig vil hensynet til sikkerhet også innebære inngrep på kirkens uteområde, 
noe vi mener bør gi økonomisk gevinst for kirken (jf. pkt. f og g, side 11 i rapporten).  
 
Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd har med bakgrunn i ny reguleringsplan for 
regjeringskvartalet lagt ned et betydelig arbeid med utvikling av Trefoldighetskirken, jf. vedlagte 
notat fra Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd fra januar 2016. Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo 
bispedømmeråd / Oslo biskop mottok i september forslag til planendring av statlig reguleringsplan 
for nytt regjeringskvartal.  Kirkelig fellesråd i Oslo har i sitt høringssvar datert 02.10.2019 til 
Statsbygg (vedlagt) vist til at det nye planforslaget får konsekvenser for Trefoldighetskirken og 
uteområdene knyttet til kirken. Oslo bispedømmeråd har i sitt høringssvar fulgt opp fellesrådets 
brev. Kirkelig fellesråd har hovedansvar for kirkebygget og uteområdene, men det er viktig at 
bispedømmerådet er orientert om arbeidet som pågår og bidrar med sine vurderinger. 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker arbeidsgruppen for rapporten «Trefoldighetskirken i Oslo – byens 
forsoningskirke». 
Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til overordnet profil for Trefoldighetskirken, slik den er 
beskrevet i rapportens kapittel III. 
Oslo bispedømmeråd ber domprosten, kirkelig fellesråd i Oslo og menighetsrådet i Domkirken sokn 
om å prioritere dialogen med Statsbygg om planer for nytt regjeringskvartal med sikte på best 
mulige økonomiske og bygningsmessige rammevilkår for videre utvikling av Trefoldighetskirken.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elise Sandnes 002 16/00041-6    

 
 

 
 
 

Delegasjonsreglement for Oslo bispedømmeråd 
 
 
 
Vedlegg:  
Delegasjonsreglement fra OBDR til daglig leder - revidert 05.09.2016 (L)(340892).pdf 
Delegasjonsreglement OBDR-stiftsdirektør 2019 
 
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd får til behandling forslag til delegasjonsreglement for Oslo 
bispedømmeråd. Reglementet ble siste gang revidert 05.09.2016 OBDR sak 65/16. 
 
Det er i høst utarbeidet et forslag til felles delegasjonsreglement for bispedømmene i Den 
norske kirke. Forslaget er ikke bindende for det enkelte bispedømmeråd, men det vil være 
hensiktsmessig at bispedømmerådenes delegasjonsreglement er mest mulig ensartede.  
 
Mye av innholdet er det samme i vårt gjeldende delegasjonsreglement og det nye forslaget.  
 
Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet § 10 nr.2 lyder: 

Bispedømmerådet fastsetter i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som 
er tildelt rådets leder, arbeidsutvalget og daglig leder av rådet. 

 
I delegasjonsreglementet tildeler Oslo bispedømmeråd stiftsdirektøren myndighet til å treffe 
vedtak på rådets vegne i nærmere angitte saker. Bispedømmerådet overfører myndighet til 
stiftsdirektøren etter en vurdering av hva som er nødvendig å behandle i bispedømmerådet 
og hva det er hensiktsmessig at behandles administrativt. Saker av stor prinsipiell betydning 
bør alltid behandles i rådet. Det samme gjelder saker som krever den demokratiske 
legitimiteten som en behandling i bispedømmerådsmøte gir. Saker som krever rask 
avgjørelse, vil ofte være mest hensiktsmessig å delegere til stiftsdirektøren, men kan også 
delegeres til bispedømmerådets leder og nestleder. 
 
I det følgende vil det bli gjort rede for de punktene der det gjøres endringer, enten ved at nye 
delegasjonsbestemmelser legges til eller at gjeldende bestemmelser ikke videreføres. 
Tilføyelser i felles forslag til delegasjonsreglement for bispedømmene er markert med rødt. 
 
Kapittel1: Prinsipper for utøvelsen av den delegerte myndighet  
I dette kapittelet er i hovedsak gjeldende delegasjonsbestemmelser videreført.  
I punkt 1.2 heter det at saker som av tidsmessige eller andre grunner må løses 
administrativt, bør drøftes med rådets leder før løsning velges. I bispedømmerådets 
gjeldende reglement skal det drøftes med «bispedømmerådets leder og nestleder i samråd 
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med biskopen». Stiftsdirektør foreslår at denne formuleringen tas inn, da Oslo 
bispedømmeråd ikke har et arbeidsutvalg slik en del andre bispedømmer har. 
Pkt. 1.8 er nytt og presiserer at myndighet som stiftsdirektøren har delegert til medarbeidere 
ved bispedømmekontoret, ikke kan delegeres videre.  
 
Kapittel 2: Delegasjon etter Lov om Den norske kirke  
Gjeldende delegasjonsbestemmelser er videreført. 
I punkt 2.1 foreslår stiftsdirektør å videreføre gjeldende reglement og tilføye «opptak av lån 
på inntil kr 1 500 000 på soknets vegne». 
I punkt 2.2 er grensen OBDR hadde på «inntil kr 500.000» tatt ut. 
Punkt 2.3 er nytt og gir stiftsdirektør fullmakt til å gi samtykke til at fast eiendom som ikke er 
.nødvendig for kirken kan avhendes, jf. Kirkeloven § 18, ledd 3. 
 
Kapittel 3: Delegasjon etter Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd  
Gjeldende delegasjonsbestemmelser er videreførte. I tillegg er det tatt inn at klager etter 
forskrift til Gravferdsloven er delegert på lik linje med klager etter Gravferdsloven (nytt punkt 
3.4). Dette gjelder følgende paragrafer i forskrift til Gravferdsloven: 

- § 2 Anlegg av gravplass  
- § 6 Byggetillatelse og ferdigattest for gravplasser 
- § 14 Urnegrav 
- § 15 Anonym grav 
- § 20 Merking av grav 

 
Kapittel 4: Delegasjon av myndighet i henhold til kgl.res., forskrift eller delegasjon fra 
Kirkedepartementet i særskilt brev 
Gjeldende delegasjonsbestemmelser er videreført i punkt 4.2. 
Nytt punkt 4.1 er tatt inn. 
  
Kapittel 5: Delegasjon av myndighet i henhold til bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet  
Kapittel 5 er betydelig utvidet i forhold til bispedømmerådets gjeldende reglement.  
Bispedømmerådets leder og stiftsdirektør har gjennomgått reglementet. Bispedømmerådets 
leder ber rådet vurdere om punkt 5.2 skal tas ut av delegasjonsreglementet. Pkt. 5.2 gir 
stiftsdirektøren fullmakt til å treffe vedtak om valg kan holdes til annet sted og eller annen tid 
enn slik det følger av Kirkelovens § 4, 4. ledd.  
 
Pkt. 5.7 gir stiftsdirektøren fullmakt til å fullmakt til å avgjøre om det skal tas betaling for 
tjenester for personer bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, jf. Tjenesteordning for 
menighetsprester § 17, 2. ledd.  
 
Tjenesteordning for menighetsprester § 17, 2. ledd lyder:  
For vigsel hvor begge brudefolkene er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt og for gravferd 
hvor både avdøde og avdødes nærmeste pårørende/den som sørger for gravferden er 
bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, kan presten motta betaling etter de satser som 
gjelder for vikartjeneste når bispedømmerådet har bestemt at slik betaling skal kreves av 
rekvirenten. 
 
Kapittel 6: Økonomiforvaltningen  
Gjeldende delegasjonsbestemmelser er videreført, men med henvisning til nye gjeldende 
økonomiregelverk.  
 
Forslaget til nytt delegasjonsreglement presiserer stiftsdirektørens delegerte myndighet 
innen økonomiforvaltningen på følgende måte i punkt 6.3:  
Stiftsdirektøren har i løpet av budsjettåret fullmakt til å foreta justeringer innenfor 
bispedømmerådets vedtatte budsjett. Større avvik skal alltid legges fram for 
bispedømmerådet.  
Bestemmelsen i nytt reglement pkt. 1.2, om at saker av prinsipiell betydning alltid skal 
forelegges bispedømmerådet til avgjørelse, vil også gjelde for økonomiforvaltningen.  
 
Kapittel 7: Personalforvaltningen  
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Delegasjonsreglementet er endret som følge av nytt personalreglement. 
Bispedømmerådets gjeldende reglement har detaljerte bestemmelser som er dekket av 
det nye personalreglementet.  
 
I forslaget til nytt delegasjonsreglement delegeres bispedømmerådets 
personalforvaltning til stiftsdirektøren. Tilsettingssaker og disiplinærmyndigheten er 
imidlertid ikke foreslått delegert.  
 
Kapittel 8: Delegasjon av myndighet i saker etter plan- og bygningsloven  
Dette er en ny bestemmelse hvor stiftsdirektøren gis fullmakt til å avgi uttalelse til 
kommunale planer og andre saker etter plan- og bygningsloven. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til delegasjonsreglement for Oslo 
bispedømmeråd – delegasjon til stiftsdirektør. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

  Sigmund Gulliksrud 421 19/00868-12    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 4.11.19 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra biskopens ledermøte 13.06.2019 
Brev om fristilling 
OBDR-møte 04.11.2019 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
Referat fra regionalt kontaktmøte 16.09.2019 
 
 
 

Saksorientering 
 
87/19.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør og 
Kirkerådets leder. 
 
87/19.2 Referat fra biskopens ledermøte 13.6.2019 
 
87/19.3 Referat fra regionalt kontaktmøte 16.9.2019 
 
87/19.4 Såkalt fristilling av soknekirker i Oslo. Brev fra Ellingsrud og Furuset menighetsråd 
av 26.09.19 
 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

   421 19/00863-29    

 
 

 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
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