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MØTEPROTOKOLL  

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 04.11.2019 kl. 16:00 

Sted: Oslo bispegård 
Arkivsak: 17/00149 

  

Tilstede:  Gard Realf Sandaker-Nielsen, Harald Hegstad, Kari Veiteberg, Odd 

Einar Dørum, Jørgen Foss, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin 

Skjøtskift, Anne Berit Evang, Katja Eidesen, Eleanor Brenna og 

Ingunn Moser 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Knut Lundby – uten stemmerett 

Trond Skard Dokka – uten stemmerett 
  

Forfall:   

  

Andre:   Elise Sandnes - stiftsdirektør  

Jorun Elisabeth Berstad Weyde – kirkefagsjef (sakene 78,79, 83-85) 

Gry Friis Eriksen – rådgiver (sak 83) 

Jorund Andersen – Presteforeningen (sakene 78-82) 

Heinke Foertsch – teoLOgene (sakene 78-82) 

 

  
Åpen halvtime 

 

Kirkeverge Robert Wright og leder Liv Marit Dørum orienterte om den økonomiske 

situasjonen i Kirkelig fellesråd i Oslo og budsjett 2020. 

 

 

SAKSLISTE Side 

Saker til behandling 

78/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

79/19 Godkjenning av protokoll 2 

80/19 Regnskap OBDR pr 30.9.19 2 

81/19 
Tilsetting døveprest Trondheim, Døveprostiet 

- Unntatt offentlighet  
3 

82/19 Oslo bispegård - nye leieavtale fra 2020 3 

83/19 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd 3 

84/19 Nye Asker prosti - orientering ved prost, kirkesjef og fellesrådsleder 4 

85/19 Trefoldighetskirken - rapport fra utvalget 5 

86/19 Delegasjonsreglement for Oslo bispedømmeråd 5 
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87/19 Referat- og orienteringssaker 4.11.19 6 

88/19 Eventuelt 6 

   

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

78/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

 
Møtebehandling 

Katja Marita Eidesen er inhabil i sak 81/19 og fratrer under behandling av denne saken. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

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

Katja Marita Eidesen er inhabil i sak 81/19 og fratrer under behandling av denne saken. 

 

 

 

 

 

79/19 Godkjenning av protokoll 
 

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

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 23.9.2019 godkjennes uten merknader. 

 

 

 

 

 

80/19 Regnskap OBDR pr 30.9.19 
 

Forslag til vedtak 
Regnskapsrapport pr 30.9.19 tas til etterretning. 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Regnskapsrapport pr 30.9.19 tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

81/19 Tilsetting døveprest Trondheim, Døveprostiet 
 

Forslag til vedtak 
Som døveprest i Døveprostiet, med Trondheim og samarbeidsområdet NORD som 

tjenestested tilsettes med forbehold om ordinasjon Katja Marita Eidesen. 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Som døveprest i Døveprostiet, med Trondheim og samarbeidsområdet NORD som 

tjenestested tilsettes med forbehold om ordinasjon Katja Marita Eidesen. 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

82/19 Oslo bispegård - ny leieavtale fra 2020 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd inngår ny leieavtale for Oslo bispegård med Statsbygg fra 1.1.2020. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd inngår ny leieavtale for Oslo bispegård med Statsbygg fra 1.1.2020. 

 

 

 

 

 

83/19 Høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd 
 

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. 
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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. 

 
Møtebehandling 

Kristin Skjøtskift fremmet et alternativt forslag til vedtak: 

Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 2 for § 3: Mellomkirkelig råds sammensetning. 

Oslo bispedømmeråd anbefaler alternativ 2 for § 4: Mellomkirkelig råds leder. 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende tilleggsforslag: 

Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet vurdere å finne et navn på Mellomkirkelig råd som 

bedre kommuniserer rådets ansvarsområde. 

 
Votering 

Stiftsdirektørens forslag: Alternativ 1b for §§ 3 og 4 fikk 3 stemmer 

Kristin Skjøtskifts forslag: Alternativ 2 for §§ 3 og 4 fikk 8 stemmer 

Forslaget fra Gard Realf Sandaker-Nielsen: Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å avgi høringssvar om regler for 

Mellomkirkelig råd og oversender høringssvar med de merknader som fremkom i møtet. 

 

Tre av bispedømmerådets medlemmer anbefaler alternativ 1 b for § 3: Mellomkirkelig råds 

sammensetning og § 4: Mellomkirkelig råds leder. 

Åtte av bispedømmerådets medlemmer anbefaler alternativ 2 for § 3: Mellomkirkelig råds 

sammensetning og § 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. 

Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet vurdere å finne et navn på Mellomkirkelig råd som 

bedre kommuniserer rådets ansvarsområde. 

 

 

 

 

 

84/19 Nye Asker prosti - orientering ved prost, kirkesjef og 
fellesrådsleder 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar presentasjonen om nye Asker prosti til orientering 

 
Møtebehandling 

Prost Tor Øystein Våland, kirkesjef John Grimsby og leder av Asker kirkelige fellesråd Nils 

Inge Haus orienterte om nye Asker prosti. Røyken, Hurum og Asker kommuner blir slått 

sammen til én kommune fra 1.januar 2020. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar presentasjonen om nye Asker prosti til orientering 
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85/19 Trefoldighetskirken - rapport fra utvalget 
 

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.  

 

 
Møtebehandling 

Leder Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende tillegg: 

Bispedømmerådet holdes orientert om utviklingen av arbeidet. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

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.  

Oslo bispedømmeråd holdes orientert om utviklingen av arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

86/19 Delegasjonsreglement for Oslo bispedømmeråd 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til delegasjonsreglement for Oslo 

bispedømmeråd – delegasjon til stiftsdirektør. 

 
Møtebehandling 

Leder Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet forslag om at pkt.5.2 i det fremlagte forslaget 

tas ut av delegasjonsreglementet. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til delegasjonsreglement for Oslo 

bispedømmeråd – delegasjon til stiftsdirektør med unntak av § 5.2 i forslaget. 
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87/19 Referat- og orienteringssaker 4.11.19 
 
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 

87/19.5 Svar på brev vedrørende fristilling av kirker av 1.11.2019 

 

Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

 
Møtebehandling 

Biskop, stiftsdirektør, leder av bispedømmerådet og leder av Kirkerådet orienterte. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

88/19 Eventuelt 
 

Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 

 

Møtebehandling 

Det var ikke saker til behandling under Eventuelt. 

 

Votering 

 
Vedtak  

 

 

 

 

 


	MØTEPROTOKOLL
	Oslo bispedømmeråd 2016-2019

