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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 
Dato: 08.04.2019 kl. 16:00  

Sted: Bispegården  
Arkivsak: 17/00149  
Arkivkode: 421   

 

Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Harald Hegstad. 

Åpen halvtime fra kl. 17.00 – 17.30.  

 

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

 

Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings. 

 

 

SAKSKART  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

22/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

Godkjenning av protokoll 

 

23/19 
Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 25.02.2019 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

Saker til behandling 

 

24/19 
Referat- og orienteringssaker 

Saksordfører: Tone Louise Stranden 

25/19 
Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18. 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

26/19 
Nye Kirkens hus – Intensjonsavtale 

Saksordfører: Harald Hegstad 

27/19 

Tilsetting, sokneprest i Asker sokn, Asker prosti - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Anne Berit Evang 

28/19 

Tilsetting, kapellan i Lambertseter sokn i Søndre Aker prosti - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Odd Einar Dørum 

29/19 

Tilsetting av kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Jørgen Foss 
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30/19 

Tilsetting av kapellan 2 i Vestre Aker prosti med Ris sokn som 

tjenestested - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Jørgen Foss 

31/19 

Tilsetting trosopplærer 50% Sandefjord, Døveprostiet - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Jofrid Brennsæter 

32/19 

Tilsetting trosopplærer 50% Oslo, Døveprostiet - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

Saksordfører: Jofrid Brennsæter 

33/19 
Utlysning mindreforbruksmidler trosopplæring 

Saksordfører: Tone Louise Stranden 

34/19 
Strategiske satsinger 2019/2020 - utlysning midler 

Saksordfører: Harald Hegstad 

35/19 
Høring - Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen .¨ 

Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum 

36/19 
Kirkevalget 2019 – orientering 

Saksordfører: Kristin Skjøtskift 

37/19 
Enhetlig ledelse - rapport fra prosjektgruppen 

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 

38/19 Eventuelt 

  

 

 

Oslo 27.03.2019 

 

 

 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen Elise Sandnes 

leder stiftsdirektør 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 19/00863-6    

 
 

 
 
 

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 27/19 – 32/19 behandles for lukkede 
dører.  
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

22/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 19/00863-7    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte i OBDR 25.02.2019 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Oslo bispedømmeråd 25.02.2019 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 25.02.2019 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

23/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Elin Voll Christiansen 421 19/00868-3    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 
 
 
 
Vedlegg:  
Referat fra biskopens ledermøte 07.02.2019 
Referat fra regionalt kontaktmøte 12.02.2019-3 
Protokoll 2019 
Følgebrev protokoll fra Ungdomstinget 2019 
OBDR-møte 08.04.2019 - Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene 
 
 

Saksorientering 
 

24/19.1          Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene.  
                      Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 

24/19.2          Referat fra biskopens ledermøte 07.02.2019 

24/19.3          Referat fra regionalt kontaktmøte 12.02.2019 

24/19.4          Protokoll fra Ungdomstinget 2019 

 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering.  
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

24/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Knut Erik Tveit 633 19/01595-1    

 
 

 
 
 

Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18. 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
 
Innledning 

I 2015 ble 10-års jubileet for kirkens kulturmelding - Kunsten å være kirke - markert på 

kulturrådgiversamlingen i Kirkens Hus i Oslo. Foredragsholdere var Einar Solbu, Terje 

Kvam, Kristin Gunleiksrud Raaum, Bjarne Nordhagen og Paul Erik Wirgenes. Det ble lagt 

vekt på viktigheten av målrettet plan- og strategiarbeid på kulturfeltet innen alle nivåer i 

kirken. Videre ble kultur som bærebjelke for folkekirkens posisjon i samfunnet løftet frem 

som et fokusområde. På kulturrådgiversamlingen i Kirkens Hus i 2016 ble det arbeidet med 

innspill og tema for den kommende saken til Kirkemøtet KM 11/18.  

Kirkemøtet oppsummerer i KM 11/18 at det er gledelig å se arbeidet som har skjedd på kulturfeltet i 

Den norske kirke siden 2005.  

I møtet 8. april løfter vi frem vedtaket - fra KM 11/18 - som utgangspunktet for en samtale 

om de lange linjene fra 2005 og frem til i dag og med et utblikk frem mot 2021.  

KM 7/05 Kulturmeldingen for Den norske kirke: Kunsten å være kirke; 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/km2005_sak7_vedtak.pdf 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/kulturliv/kunst-og-kultur/kulturmeldingen_2005.pdf) 

Kulturrådgiver Knut Erik Tveit innleder til samtale med utgangspunkt i spørsmålene 

nedenfor:  

1. Hvordan kan kultur som et kjerneområde ivaretas i plan – og budsjettarbeid på alle 

nivåer i kirken? 

2. Hvordan kan menighetene integrere sitt kulturarbeid i det eksisterende planverk? 

3. Hvordan kan Oslo bispedømme realisere sine strategiske mål på kunst og kulturfeltet? 

4. Hvordan kan Oslo bispedømme være en offensiv aktør på det kulturpolitiske feltet 

lokalt og nasjonalt? 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

25/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 



25/19 Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18. - 19/01595-1 Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18. : Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18.

  
 

Bakgrunn 

 

I sak KR 61/13 Styrking av kirkens kunst- og kulturarbeid vedtok Kirkerådet at kultur skulle opp som 

sak på Kirkemøtet innen en fem-års periode, i 2018. Saken skulle ha følgende elementer:  

 Rapport om utvikling på feltet siden 2005  

 Analyse av dagens situasjon  

 Videre veivalg for kunst og kultur i Den norske kirke  

Saksfremlegget til KM 11/18 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkemotet/2018/saksdokumenter/km_11_0_18_rapport_veivalg_den_norske_kirkes_kunst-

_og_kultursatsing.pdf) 

 

KR 61/13 Styrking av kirkens kunst- og kulturarbeid 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_61_0_13_styrking_dnk_kunst_kulturarb.pdf) 

Kunst og kultur 11/18 

I KM 11/18 følger 14 vedtak: Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsning: 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_11_18_kunst_og_kultur_vedtak.pdf 

I denne sammenheng vil vi peke på to punkter og en merknad: 

 

PKT 1- Kjerneområde: 

 

«Kirkemusikk og andre kunstneriske uttrykksformer er integrert i og utvider kirkens 

forkynnelse, trospraksis og tilbedelse. Kirkemøtet ser arbeid med kunst og kultur som et 

kjerneområde som åpner troens rom gjennom et mangfold av uttrykk. Dette arbeidet må 

ivaretas i plan- og budsjettarbeid på alle nivåer i kirken.» 
 

Her er det viktig å holde frem at kunst- og kultur er blitt et prioritert strategisk mål for Den norske 

kirke i perioden 2019-2021: KM 07/18); KR 07-18 Visjonsdokument 2019-2021 for Den norske kirke 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_07_18_visjonsdokument_2019-2021.pdf 

Det er også viktig å holde frem at Oslo Bispedømme nå har vedtatt at kunst- og kultur er et 

hovedsatsingsområde i perioden 2019-2021. Dette er fulgt opp gjennom vedtak i Oslo 

bispedømmeråd 25.februar - for budsjettåret 2019 - og for årsplanen for samme år. 

PKT 4 – Kirkerommet:  
 

«Kirkerommet er hellig og kan brukes av kunstnere til kunstuttrykk som beveger, utfordrer, 

åpner opp og utvider horisonten vår. Kirkemøtet er opptatt av at kirken er åpen og inviterende 

når kunstnere og kunstinstitusjoner bruker kirkerommet.» 

 

I Oslo bispedømme virkeliggjøres dette gjennom at kirkene er ettertraktede 

opplevelsesarenaer - innenfor bredden av kunst og kulturuttrykk - men hvor 

konsertvirksomheten står i en særstilling. Dette gjelder både for kirkene sentralt i Oslo og for 

kirkene i lokalmiljøene – gjennom arrangementer i regi av menighetene og i regi av andre 

aktører.  

 
Kunst- og kulturaktivitetene står sterkt i alle prostiene. 245 168 personer besøkte en kirke i 

bispedømmet i forbindelse med de 1 539 konsert- og kulturarrangement som fant sted i 2018. Det er 

enkelte periodemessige svingninger i tallene fra år til år, men hovedtrenden er økning både i antall 

arrangement og deltakere. 
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MERKNAD: 

Komiteen som behandlet KM 11/18 uttalte:  

«Komiteen merker seg at Kulturdepartementet for tiden utarbeider ny kulturmelding. 

Komiteen fremhever betydningen av at Kirkerådet ivaretar Den norske kirkes interesser som 

aktør og arena på kulturfeltet i de kulturpolitiske prosessene som pågår.» 

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har – gjennom kronikker i Vårt Land – lyktes med å 

få kulturminister Trine Skei Grande i tale om Kulturmeldingen Kulturens kraft (Meld. St. 8) 

hvor KA særlig utfordret statsråden på å få på plass et program for bevaring av steinkirkene. 

Norske Kirkeakademier (NKA) har i en kronikk 13. mars påpekt at kirken som kulturarena 

blir underkommunisert i kulturmeldingen. NKA mener derfor at kulturmeldingen ikke 

tydeliggjør et hovedperspektiv fra Kulturutredningen fra 2014 (Engerutvalget) som 

understreket at kirken utgjør en vesentlig del av landets kulturelle grunnmur. 

Nå skal det her anføres at kulturmeldingen eksplisitt sier at den legger kulturutredningen fra 

2014 til grunn for sin melding og derfor ikke tar mål av seg til å beskrive kulturfeltet men i 

stedet fokuserer på de demokratiske utfordringene samfunnet i dag står overfor. 

Kirkerådet oppfølging av KM 11/18 

 

I KR 45 3/18 fremgår planen for oppfølging av Kirkemøtets vedtak i KM 11/18 (vedtatt av Kirkerådet 

i september 2018): https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkeradet/2018/september/kr_45_3_18_rapport_veivalg_den_norske_kirkes_kunst-

_og_kultursatsing.pdf 

 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for orienteringen og vil legge Kirkemøtets vedtak til grunn i det 

videre arbeidet i Oslo bispedømme. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magnar Helgheim 030 18/00725-4    

 
 

 
 
 

Nye Kirkens hus - Intensjonsavtale 
 
  
 
         
 

Saksorientering 
 
Oppsummering: 
Oslo bispedømmeråd signerte i januar 2018 intensjonsavtale om deltakelse i Nye 
Kirkens hus. OBDR må ta stilling til fremforhandlet betinget leiekontrakt som avløser 
intensjonsavtalen. Betinget leiekontrakt vil gjelde inntil endelig leieavtale foreligger, 
ventelig høsten 2020. Vår indikative leieforventning for OBDR i Nye Kirkens hus er i 
størrelse NOK 1,3-1,8m basert på 2018-priser.  
 
 
 
Informasjon om Nye Kirkens hus  

 
Vi har tidligere informert om at Oslo Hospital er valgt som lokaliseringssted for å realisere 
prosjektet Nye Kirkens hus. For utfyllende informasjon om prosjektet viser vi til saksfremlegg 
til forrige rådsmøte, sak 14/19. Det ble da gitt orientering om intensjonsavtalen og følgende 
momenter: 
 

- Prosjektets historikk og status 
- Om Oslo Hospital 
- Leietakere i Nye Kirkens hus 
- Fremdriftsplan 
- Samlokaliseringsmomenter for OBDR 
- Leieavtaler og økonomi 

 
Vedtak 25.02.19 
 
Oslo bispedømmeråd gir fullmakt til stiftsdirektør om å forhandle med Clemens Eiendom om 
avtale/deltakelse i Nye Kirkens hus. Saken fremlegges for Oslo bispedømmeråd i møte 
8.april. Kontakten med antikvariske myndigheter må fortsatt ivaretas i den videre utviklingen 
av prosjektet. Bispedømmerådet forutsetter at Kirkerådet arbeider for en løsning som sikrer 
at Oslo bispegård forblir i kirkelig bruk. Bispedømmerådet ber om et møte med Kirkerådet 
vedrørende fremtidig bruk av Oslo bispegård. (Sak 14/19) 
 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

26/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 
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Leiekontrakter  

 
Lokalisering på eiendom Oslo Hospital vil blant annet være betinget av godkjenninger fra 
antikvariske myndigheter og at eiendommen blir regulert. Det følger av dette at foreliggende 
utkast til leiekontrakt er en betinget leiekontrakt.      
 
Betinget leiekontrakt vil senere bli avløst av endelig leiekontrakt hvor blant annet leieareal og 
pris er fastlagt. Dette forventes ikke før høsten 2020.   
 

En intensjonsavtale er en foreløpig avtale som det er vanlig å tegne i løpet av en forhandlingsprosess mellom to 

næringsdrivende. Intensjonsavtalen angir at partene har et mål med forhandlingene sine, og hva som er hensikten med 

forhandlingene. I utgangspunktet binder ikke en intensjonsavtale partene rettslig slik at de har en juridisk plikt til å komme 

frem til en endelig avtale. Partene kan likevel regulere en slik juridisk plikt i intensjonsavtalen. (Morten Fæste/Firmanytt) 

 

 
Markedspriser kontorlokaler  

 
Husleiekostnader i Nye Kirkens hus vil være en funksjon av markedspris pr m2 og en 
forholdsmessig andel av felles-/brukerkostnader. Vi kjenner pr d.d ikke til hvilken leiepris 
som legges til grunn utover Clemens Eiendoms løfte om at m2-prisen i Oslo Hospital vil 
være markedsmessig, og lavere enn for lokaler nærmere Oslo S.  
 
Basert på rapporter fra næringsmegler Malling & Co ligger markedsprisen pr okt 2018 for 
kontorlokaler i vår del av Oslo i størrelse kr 2400-2800 pr m2. For nye lokaler med særlig 
god beliggenhet og standard (prime rent) kan prisen ligge i nivå kr 3.900.  

 

 The rental office market - Greater Oslo    

 Oct 18 Period Normal Prime 

 NOK/m2  rent rent 

 Inner City oct18 2400-2800 3 900 

 Inner City oct17 2400-2800 3 500 

 Bjørvika oct18 2800-3200 4 200 

 Kvadraturen oct18 2200-2800 3 400 

 MALLING & CO        

 
 
Indikasjoner om fremtidig leiekostnad for OBDR 
 
Prosjektet opererer med 650 arbeidsplasser og 14.000 m2 som i snitt tilsier ca 21m2 brutto 
pr arbeidsplass inklusive fellesarealer. Arealutnyttelsen er igjen basert på at en stor andel av 
kontorene er i åpent landskap. Vårt arealbehov til biskop samt relativt mange cellekontorer 
kan bety at OBDRs snittareal blir høyere enn for øvrige leietakere. 
 
BEREGNING UT FRA M2 

 
Vårt arealbehov pr 2023 vil være betinget av flere uavklarte forhold. Vårt innmeldte behov i  
januar 2018 var 23 arbeidsplasser. En tilsvarende vurdering nå vil være i størrelse 15-20 
arbeidsplasser i 2023.  
 

Indikasjon på leiekostnader for OBDR i Oslo Hospital 

kr/m2 Arb.plass Areal Sum m2 Leie/år 

2 600 15 24 360 936 000 

2 600 20 24 480 1 248 000 

I tillegg kommer felleskostnader     
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Vår kostnadsforventning til de nye lokalene kan estimeres ut fra tabellen ovenfor. Gitt at man 
gjør et 40%-påslag for felleskostnader og andre usikre momenter indikerer dette et 
kostnadsnivå for OBDR i størrelse NOK 1,3m til NOK 1,7m basert på 2018-priser. 
 

Ovennevnte indikasjon hviler på følgende forutsetninger og forbehold: 
 

- Antatt snittbehov på 24m2 brutto pr arbeidsplass 
- Markedspriser pr oktober 2018 i segment «normal» og lokasjon «indre by» 
- Markedspris pr m2 ut fra snitt av prisintervall i ovennevnte segment 
- Påslag 40% til felleskostnader og andre usikre momenter  

 
 
BEREGNING UT FRA PR ARBEIDSPLASS 

 
En alternativ innfallsvinkel til leieforventning vil være å ta utgangspunkt i totalkostnader pr 
arbeidsplass i Rådhusgata 1-3 (nåværende Kirkens hus). Så langt vi kjenner til utgjorde 
totalprisen pr arbeidsplass i 2017 i størrelse kr 95.000. Clemens Eiendom har garantert 
leietakerne i dagens Kirkens hus at de sammenlignbare kostnadene vil bli lavere i de nye 
lokalene. Gitt at vi velger å anslå fremtidig pris pr arbeidsplass til ca kr 90.000 vil dette 
medføre følgende fremtidig kostnadsnivå: 
 

- 15 arbeidsplasser: NOK 1,35m 
- 20 arbeidsplasser: NOK 1,80m     

 
Antikvariske myndigheter 
 
Clemens Eiendom bekrefter at man samarbeider tett med Riksantikvaren og Byantikvaren. 
Innledende georader-undersøkelser knyttet til grunnen på Oslo Hospital viser ingen 
vesentlige potensielle funn. Endelig avklaring vil ikke foreligge før fysisk graving har startet.  
 
Oslo bispedømmegård - fremleie 
 
Vår administrasjon har behov for ny leieavtale med Statsbygg om Oslo bispegård, enten  
 

- a) ny langtidskontrakt, eller 
- b) midlertidig forlengelse ca 3.5 år (gitt lokalisering i Nye Kirkens hus)  

 
Statsbygg har igangsatt arbeidet med å estimere ny leie og som grunnlag for dette vil 
ekstern rådgiver foreta taksering av eiendommen fra 20.3.19. Signalene fra Statsbygg er at 
vi kan forvente prisestimat innen medio april.  
 
Oppfølgingspunkter 
 
Stiftsdirektør og økonomi- og administrasjonssjef har vært i møte med Clemens Eiendom 
(CE) vedrørende betinget leiekontrakt. Clemens Eiendom arbeider med utkast til betinget 
leiekontrakt som er ventet klar i uke 13. Denne vil bli ettersendt til bispedømmerådet. Vi har 
videre spilt inn til CE at vi ønsker å være representert i komiteen som arbeider med 
utformingen av det diakonale fotavtrykket i huset (Hjerterommet).  
 
Vi har i tidligere styringssamtaler med Kirkerådet løftet inn Oslo bispegårds fremtid som 
tema. Dette vil også bli gjort i nytt brev til Kirkerådet hvor avtaleutkastene fra Statsbygg og 
Clemens Eiendom blir fremlagt. Saken er også meldt inn som tema til årets styringssamtale 
med Kirkerådet 11.april. Administrasjonen vil videre foreslå at Kirkerådet sammen med Oslo 
bispedømmeråd oppretter en arbeidsgruppe med tanke på fremtidig bruk av Bispegården. 
 
Vi ser således for oss disse oppfølgingspunkter: 
 

1 Betinget leiekontrakt 
2 Hjerterommet i Nye Kirkens hus 
3 Alternativ bruk av Oslo bispegård 
4 Dialog med Kirkerådet (brev, styringssamtale, møte) 
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Administrasjonen vil fremme forslag til vedtak når utkast til betinget leiekontrakt 
foreligger. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd har i møte 8.april behandlet betinget leiekontrakt for kontorlokaler i 
Nye Kirkens hus. Oslo bispedømmeråd vedtar…(administrasjonen fremlegger endelig 
forslag til vedtak når utkast til betinget leieavtale foreligger) 
 
 



 Saker til behandling -  Tilsetting, sokneprest i Asker sokn, Asker prosti :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting, kapellan i Lambertseter sokn i Søndre Aker prosti :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting av kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting av kapellan 2 i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting trosopplærer 50% Sandefjord, Døveprostiet :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



 Saker til behandling -  Tilsetting trosopplærer 50% Oslo, Døveprostiet :

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

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Petter Rønneberg    19/01146-8    

 
 

 
 
 

Utlysning mindreforbruksmidler trosopplæring  
 
  
 
         

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd forvalter som tildelingsansvarlig for trosopplæringsmidlene 

mindreforbruket av disse. I henhold til tildelingsbrev skal de avregnende midlene fra 

fellesrådene forvaltes av bispedømmerådet som tilskudd til trosopplæring i bispedømmet. 

Mindreforbruksmidlene legges til den ordinære tildelingen.  

 

Mindreforbruket er ubenyttede midler ut over de 5% som fellesrådene kan overføre til neste 

år og som fellesrådet ikke har omdisponert innenfor tildelingsåret. Det vises til 

tildelingsbrevet fra bispedømmerådet til fellesrådene:  

 

Ved underforbruk/vakanse har fellesrådet mulighet til å omdisponere midler mellom 

budsjettets poster. Endringene skal avtales med berørte menigheter. Ubenyttede 

midler på inntil fem prosent av total tildeling til fellesrådet, overføres automatisk til 

neste budsjettår. Disse avsettes i bundet fond. Det er ikke anledning til å akkumulere 

mindreforbruk over flere år som utgjør mer enn fem prosent av årlig tildeling. 

Ubenyttede midler over fem prosent av tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i 

neste års bevilgning og forvaltes av bispedømmerådet til trosopplæring i 

bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen 10 000 kroner, selv 

om det er mer enn fem prosent av tildelingen. Fellesrådet skal gi melding til 

bispedømmerådet så raskt som mulig, og senest innen 1.mars, dersom det viser seg at 

de har ubrukte midler utover dette.  

 

Det vil si at de midlene fellesrådene ikke har omdisponert i 2018 skal forvaltes av 

bispedømmerådet, enten til å bistå menigheter med lav tildeling, krevende arbeidssituasjoner 

eller til strategisk utviklingsarbeid som det ellers ikke hadde vært midler til. 

 

Saksbehandlerne vet, gjennom tett kontakt med menighetene, at mindreforbruksmidlene har 

ført til mye nyutvikling som kommer alle menighetene til gode. Det at menighetene kan, 

gjennom disse midlene, søke støtte til utvikling sees på som svært positivt, da det ikke finnes 

mange andre steder å søke midler. Flere menigheter har uttrykt ønske om å teste ut eller 

videreutvikle tiltak for å nå bredden av ulike årskull. 

Eksempelvis ble det i fjorårets fag- og tilsynssamling delt flere praksiser, som andre 

menigheter har iverksatt i sine lokale planer for 2018/2019.  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

33/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 
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Oslo bispedømme har dessuten i 2018 arrangert fire konfirmantsamlinger i Domkirken i 

samarbeid med Kirkens nødhjelp. Dette var kick-off til fasteaksjonen og det var ca.2100 

konfirmanter med.  

 

Så lenge tildeling av trosopplæringsmidler skjer fra bispedømmeråd til fellesråd på bakgrunn 

av nasjonale kriterier og fordelingsvedtak i OBDR, er det viktig at bispedømmerådet bruker 

disse midlene til strategisk utvikling.  

 

Årets mindreforbruk  

Vi gjør oppmerksom på at det i år er 2,84 % pris- og lønnsvekst på den ordinære tildelingen  

Oslo kirkelig fellesråd melder om ca. 660 000 kr i mindreforbruk. 

Asker kirkelige fellesråd har ikke mindreforbruk i 2018. For Bærum avventer vi ennå endelig 

svar på dette. Sannsynligvis har de lite eller ikke noe mindreforbruk fra 2018. 

Bispedømmerådet har en overføring av ubenyttede midler fra i fjor på kr 230 000. Dette gir 

bispedømmerådet ca. 800 000 kr i mindreforbruk.  

 

Som tidligere nevnt kan midlene benyttes til å bistå menigheter med lav tildeling eller lite 

driftsmidler slik at de kan gjennomføre sine lokale trosopplæringsplaner. I dialog med KfiO 

har vi i 2019 allerede tildelt Grorud menighet 50 000 kr til dette.  

 

Det vil si at det er ca. 750 000 kr igjen til utlysning og fordeling. 

 

Utlysning mindreforbruksmidler 

For å kunne sende ut utlysningen og tildele midler før sommeren ber vi bispedømmerådet 

vedta kriteriene for utlysning og tildeling og gi stiftsdirektøren fullmakt til å foreta 

fordelingen på bakgrunn av de vedtatte kriteriene. Det vil være for kort tid mellom møtet 

8.april og 20.juni til å lyse ut, hente inn søknader og lage et saksfremlegg til OBDR. Det 

første møtet på høsten er 16. september. Da vil menighetene ha for kort tid til å iverksette 

tiltak på disse midlene, da de må benyttes innen utgangen av året. Erfaringsmessig og med 

tanke på størrelsen på mindreforbruket, vil det mest sannsynlig kunne tildeles til de fleste 

som søker og er innenfor kriteriene. I tidligere år er det kun de som har vært utenfor 

søknadskriteriene som ikke har fått støtte. 

 

 

Forslag til kriterier for utlysning  

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 tweensfasen og 

ungdomsfasen. 

Det er stadig behov for nyutvikling av tiltak for ungdom etter konfirmasjon, samt av tiltak 

for fasen tweens. 

 

- Tiltak for tweens/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 der tiltaket er et samarbeid mellom en eller 

flere menigheter og en organisasjon.  
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- Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull, dette gjelder både ved 

utadrettet breddetiltak eller materiell.  

- Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende. Det er 

mange gode tiltak som er utviklet på bakgrunn av andres erfaringer. Ta derfor gjerne 

utgangspunkt i eksisterende tiltak.  

                                    

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.  
 
 

 
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. 

 

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 tweensfasen og 

ungdomsfasen. 

Det er stadig behov for nyutvikling av tiltak for ungdom etter konfirmasjon, samt av tiltak 

for fasen tweens. 

 

- Tiltak for tweens/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 der tiltaket er et samarbeid mellom en eller 

flere menigheter og en organisasjon.  

- Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull, dette gjelder både ved 

utadrettet breddetiltak eller materiell.  

- Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende. Det er 

mange gode tiltak som er utviklet på bakgrunn av andres erfaringer. Ta derfor gjerne 

utgangspunkt i eksisterende tiltak.  

                                          

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 stiftsdirektøren fullmakt til å vedta tildelingen. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Magnar Helgheim 100 18/04533-3    

 
 

 
 
 

Strategiske satsinger 2019/2020 - utlysning midler 
 
Vedlegg: 
StratbudA 
 

Saksorientering 
 
Innledning 
 
OBDR drøftet 5.11.18 1) bruk av midler til strategiske satsinger og vedtok å prioritere NOK 
1,5m til strategiske satsinger inn mot kommunikasjon og utfordringer i forlengelse av 
arbeidet med Kirkebruksplan. Vi viser til sak 83/18 (arkivsak 18/04533).  
 
I møtet 5.11.18 hadde OBDR første gangs behandling av strategiarbeidet og i påfølgende 
møte 25.2.19 ble strategiplan for 2019-2021 endelig vedtatt. Midler til strategiske satsinger i 
2019 ble konkretisert til NOK 1,675m hvorav midler NOK 0,5m til utlysning. Vi viser til sak 
8/19 (arkivsak 18/02759).  
 

1 Forut for møtet ble innspill til strategiplan også drøftet under bispedømmerådets 
studietur i Stockholm (oktober).  

 
Mål og midler 
 
Kirkemøtet har vedtatt syv prioriterte mål og disse er i vår strategiplan organisert i fem 
områder; kfr. sak 8/19. Det vil fremgå av vedlagte budsjett at vi har reservert følgende 
ekstramidler til disse målområder: 
 

Avsatte midler 2019 fordelt på målområde, 1.67m     

Guds Dåp og Kunst Diakoni Deltakelse Utlysn 

tjenesten trosoppl &kultur &samf. og demokr menigh 

100 100 150 825 
Tildeling 

fra KR 500 

 
Under området diakoni og samfunnsansvar inngår 200t i ekstramidler til tiltak innen 
kommunikasjon. Dette kommer i tillegg til 100t som ligger inne i ordinært budsjett. Oslo 
bispedømmeråd mottar en egen tildeling fra Kirkerådet øremerket Kirkevalget 2019. 
 
Formål 
 
I forhold til en utlysning av midler NOK 0,5m har formålet og tenkningen vært at 
 

- Dette er midler til tiltak som menighetene kan søke på  

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

34/19 Oslo bispedømmeråd 2016-2019 08.04.2019 
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- Skal bidra til at våre strategiske mål nås 
- Skal ha karakter av nybrotts-/og utviklingsarbeid  
- Har overføringsverdi 
- Skal utløse engasjement og frivillighet 

  
Utlysningstekst 
 
Midlene har vært tenkt utlyst via vår hjemmeside hvor tekst sammen med strategidokument 
og årsplan ligger lett tilgjengelig. I sin opprinnelse var tekstforslaget slik: 
 

 Vi inviterer menigheter innen Oslo bispedømme til å søke  

 midler til tiltak som kan bidra til at våre mål nås   
 

 For perioden 2019-2021 er våre strategiske mål      

1  Samle flere til livsnære gudstjenester     

2  Tilby dåp og trosopplæring til barn, unge og voksne   

3  Gi kunst og kultur rom i kirkene våre       

4  Ta økt samfunnsansvar         

5  Skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og lokalsamfunn 

6  Inspirere flere til å delta i kirkelig arbeid     

7  Videreutvikle kirken som en demokratisk og velfungerende organisasjon 
 
 

Menigheter kan innen frist 15.mai 2019 søke midler til tiltak innenfor  
de strategiske målene. Vi viser til informasjon på www.kirken.no/Oslo.  
Søknadsbeløp: Intervall kr 10.000-100.000. Bispedømmet har samlet  
reservert kr 500.000 til formålet.       

 
Teksten må omformuleres i lys av endelig vedtak i bispedømmerådet. 
 
Høringer 
 
Vi har drøftet bruken av midlene i prostemøtet og regionalt kontaktmøte. Blant 
tilbakemeldingene er: 
 

- Behov for å spisse formålet 
- Særlig fremheves kommunikasjon, men også åpne kirker 
- Viktig å unngå at prosessen genererer omfattende arbeid i menighetene 
- Ved utlysning må tekst formuleres slik at også småprosjekter stimuleres  
- Støtte til å avsette alle midlene til kommunikasjon, uten utlysning. 

 
Alternativer til drøftelse 
 
På denne bakgrunn foreslår vi at bispedømmerådet tar stilling til tre alternative forslag: 
 
A Ikke utlysning. Midlene brukes til kommunikasjonstiltak etter en forutgående 

kartlegging om hva menighetene opplever som viktigst. 
 
B Utlysning. Tiltak spisses til kommunikasjon og åpne kirker. 
 
C Utlysning. Tiltak innenfor alle de strategiske målene.      
 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd støtter alternativ A i det fremlagte saksdokumentet og øremerker kr 
500.000 til en samlet satsing på menighetenes kommunikasjonsarbeid i 2019/2020. 
Administrasjonen bes om å kartlegge menighetenes behov og utarbeide en tiltaksplan.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Knut Erik Tveit 632 19/01343-2    

 
 

 
 
 

Høring - Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen  
 
 
 
Vedlegg:  
Langtidsplan_Pilegrimsleden_05_03_19 
 
 

Saksorientering 
 
VEIEN FRAM TIL 2037 – Langtidsplan 2019-2037.  Pilegrimsleden – en reise som 
berører.  
 

Rammen for høringen 

 

Det Kongelige Kulturdepartement (KUD) har i brev av 29. august 2017 redegjort for 

kulturministerens pilegrimsvandring sommeren 2017 og ministerens uttalte ønske om å 

styrke satsing på utvikling av pilegrimsledene og pilegrimenes vandring. Som en oppfølging 

av dette har Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), herunder Nasjonalt 

pilegrimssenter (NPS) fått i oppdrag «med utgangspunkt i strategidokumentet fra 2012 å 

utarbeide en langtidsplan for pilegrimssatsingen i perioden 2019 – 2037».  

 

Høringsfristen for Veien fram til 2037 – Langtidsplan 2019-2037. Pilegrimsleden – en reise 

som berører er 1. mai 2019. Høringssvaret sendes til Nidaros Domkirkes 

Restaureringsarbeider (post@pilegrimsleden.no). 

 

Forslag til høringssvar fra Oslo Bispedømmeråd (OBDR): 
 
Langtidsplanen Veien fram til 2037  
 
Langtidsplanen speiler den avgjørende betydning etableringen av den offentlige 
pilegrimssatsingen - fra 1997og frem til i dag - har hatt for nyetableringen av 
pilegrimspraksisen i vår tid. 
 
Motivasjonen bak å gå pilegrim - uavhengig om man går langvandringer eller kortere 
etapper og om man vandrer alene eller i organiserte grupper - varierer. 
 
Erkjennelsen av at ingen eier motivasjonen bak den enkelte vandrer er her en viktig 
erkjennelse.  
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Samtidig er det avgjørende å erkjenne at vandringen skjer innenfor en kontekst - hvor den 
kristne trostradisjonen - er en avgjørende grunnstein. OBDR er glade for at planen er seg 
dette bevisst. 
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) 
 
En viktig aktør på pilegrimsfeltet er DKS. I Oslo bispedømme representert gjennom 
pilegrimsvandringer for 6. klassinger i Bærum (Bærumsleden) og i Oslo (Groruddalsleden). 
 
Bare i Bærum har det deltatt 30000 skoleelever fra oppstarten i år 2000. Her deltar alle 
6.klassingene på dagsvandringer i et unikt tverrsektorielt samarbeid mellom kommunale 
etater, kirkelig fellesråd og menighetene. 
 
OBDR mener det er viktig at dette tallet synliggjøres i langtidsplanen fordi det viser hvilket 
omfang gode DKS prosjekter kan gi på dette feltet. 
 
Det er også nødvendig at Den kulturelle skolesekken blir gjennomgående brukt «som term i 
planen og da på alle steder hvor begrepet skole-kirke blir tatt i bruk. Forslagsvis slik: ... 
Kirke-skole/DKS ... 
 
Begrunnelsen for denne utvidede presiseringen er at det er en vesentlig forskjell mellom 
begrepene skole-kirke og DKS.  
 
DKS er den kulturelle nistepakken som alle elever i grunn- og videregående skole er blitt 
tilbudt i regi av fylkeskommune/kommune/stat siden oppstarten ved årtusenskiftet. 
 
Kirke-skole samarbeidet er en praksis som går langt tilbake i tid og hvor menighetene selv 
har regien på aktiviteter som finner sted - i samarbeid med skoler - i sitt eget sogn. 
 
Historikk og visjonært utblikk 
 
Langtidsplanen er en beskrivende tekst om historikken på pilegrimsfeltet og om foreslåtte 
organisatoriske og strategiske grep for å videreutvikle feltet fremover. 
 
OBDR synes planen bør poengtere at revitaliseringen av pilegrimstradisjonen svarer på 
dyptgående utviklingstrekk i samfunnet. Vesentlige stikkord kan være: lengsel etter ro og 
fordypning i en gjennomdigitalisert hverdag hvor enkeltmenneskets søken etter stillhet, 
kontemplasjon og mening kommer under betydelig press. 
 
Videre bør planen tydeligere løfte frem det visjonære gjennom å peke på de 
utviklingsmuligheter som feltet er i besittelse av.  
 
Et viktig begrep i denne sammenheng er stedet fordi pilegrimer alltid går gjennom et stedlig 
landskap som består av så vel materielle som immaterielle verdier og historie. Dette gir 
mulighet for å undersøke og forske i hva stedets historie består av. Et eksempel er de 48 
skjønnlitterære tekstene som - i perioden fra 2014 til 2017 – ble forfattet om Gamle Aker 
kirkegård og Gamle Aker kirke, i regi av Påske og pasjon. 
 
Koordinering og ledelse av pilegrimsfeltet 
 
OBDR synes videre at planen gjør klokt i å foreslå at Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) sin 
rolle, som koordinerende organ, bør tydeliggjøres. OBDR støtter derfor at NPS får en mer 
selvstendig lederrolle – gjerne som et eget forvaltningsorgan - og slik frigjøres fra å ligge i 
linje under Nidarosdomens restaureringsarbeider. 
 
Det er samtidig avgjørende at utøvelsen av denne lederrollen skjer gjennom et nært og 
tillitsbasert samarbeid med de regionale sentrene og pilegrimsforeningene.  
 
Pilegrimsforeningene sin rolle, som frivillige aktører, kan i en slik sammenheng vanskelig 
overvurderes. 
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Oslo Pilegrimssenter 
 
Til slutt vil OBDR understreke at vi har forståelse for tanken om å etablere et nytt 
pilegrimssenter på Østlandet, lokalisert til Borg bispedømme, men vi mener det nå er 
viktigere å sikre en god og forsvarlig drift av Oslo Pilegrimssenter fremfor å etablere et 
senter i Borg.  
 
En styrking av Oslo Pilegrimssenter betyr at senteret vil kunne jobbe enda mer målrettet opp 
mot sine nedslagsfelt i bispedømmene Borg og Tunsberg. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oversender høringssvar til Langtidsplan pilegrim med de endringer 
som fremkom i møtet. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

 Gry Friis Eriksen  402 18/00426-21    

 
 

 
 
 

Kirkevalget 2019 - orientering 
 
 
 
  
 
         

Saksorientering 
 
Nominasjonskomitéene 
Nominasjonskomitéen for lek tilsatt medlem til bispedømmeråd og kirkemøtet er i gang med 
sitt arbeid med å stille listeforslag.  Det samme gjelder for nominasjonskomitéen for prest 
som medlem av bispedømmerådet og kirkemøtet. Frist for å levere liste til Valgrådet er 
30.april innen klokken 12. 00 om formiddagen. Etter offentliggjøring av listen vil 
velgergruppene bli orientert om muligheten for supplerende nominasjon. 
 
Nominasjonskomitéen for leke arbeider med å ferdigstille liste til Nominasjonskomitéens 
liste. Nominasjonskomitéen for leke har samme frist for innlevering av listen til valgrådet som 
de andre nominasjonskomitéene. 
 
Nominasjonskomitéen for valg av døvekirkens representant har satt i gang arbeidet.  
 
Den 30.april kl. 12.00 vil det være klart hvor mange listeforslag Valgrådet vil få til 
godkjenning.  
 
Økonomi: 
Kirkerådet sender ut tildelingsbrev til bispedømmerådet. De tildelte midlene skal dekke 
valgrådets utgifter i forbindelse med lovpålagte oppgaver, opptelling av stemmer mv. Det 
antas at tilskuddet blir på om lag samme nivå som 2015. 
Kirkerådet sender også tildelingsbrev til fellesrådene etter samme mal og samme 
økonomiske ramme som 2015. 
 
Opplæring av stemmemottakere:  
I siste halvdel av august vil valgrådet gjennomføre kurs for valgmedarbeidere i Oslo 
fellesrådsområde i samarbeid med Kirkerådet. Kurs vil også bli holdt for valgmedarbeidere i 
Asker og i Bærum.  
 
Opptelling av stemmer: 
Opptelling av stemmer vil foregå på Oslo bispedømmekontor i perioden 11.-17. september. 
Frist for godkjenning av valgoppgjøret er satt til 19. september. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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Kontakt med fellesrådene:  
Hvert av de fire fellesrådene har utpekt valgkoordinatorer. I Oslo, Bærum og Asker 
fellesrådsområder har de et særlig ansvar for tilrettelegging av valglokalene. Det arbeides 
med å få i stand felles forhåndsstemmesteder i prostiene. 
 

 
Forslag til vedtak 
Bispedømmerådet tar informasjon om forberedelser av Kirkevalget 2019 til orientering. 
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Enhetlig ledelse - rapport fra prosjektgruppen 
 
 
 
Vedlegg:  
Oversendelsesbrev prosjektrapporten 
Prosjekt Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme - prosjektrapport 
 
 

Saksorientering 
 
Fellesrådene i Oslo bispedømme, med unntak av Døvekirkens fellesråd, Oslo 
bispedømmeråd og Oslo biskop har siden 2016 arbeidet med prosjekt «Enhetlig ledelse av 
Den norske kirke i Oslo bispedømme». Mandat for prosjektet ble vedtatt av Oslo 
bispedømmeråd 26.09.2016. Underveis i perioden har mandatet blitt justert.  
 
Prosjektgruppen leverte sin sluttrapport til styringsgruppen 20.mars. Styringsgruppen vedtok 
i møte 20.mars å oversende sluttrapporten til de fire rådene til orientering. Som prosjektets 
oppdragsgivere bes rådene om å drøfte rapporten og enten gi skriftlig tilbakemelding til 
prosjektgruppens sekretær Eigil Morvik eller gi muntlig tilbakemelding via rådenes ledere 
direkte inn i styringsgruppen. Styringsgruppen vil i neste møte 6. mai ta stilling til videre 
oppfølging av rapporten. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for prosjektgruppen for et omfattende arbeid og tar rapporten til 
orientering.  
Oslo bispedømmeråd ber rådets leder ta bispedømmerådets innspill med i styringsgruppens 
videre oppfølging av rapporten. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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