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Saker til behandling 

 

 

64/19 Godkjenning av Innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 69/19 - 72/19 behandles for lukkede 

dører. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 69/19 - 72/19 behandles for lukkede 

dører. 

 

 

 

 

 

65/19 Godkjenning av protokoll 
 

Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 20.5.2019 godkjennes uten merknader. 

 

Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 20.5.2019 godkjennes uten merknader. 

 

 

 

 

 

66/19 Referat og orienteringssaker 23.9.19 
 

Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

 
Møtebehandling 
66/19.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene: 
Orientering ved biskop, stiftsdirektør, bispedømmerådets leder og Kirkerådets nestleder. 
66/19.2 Referat fra biskopens ledermøte 16.5.2019 

66/19.3 Referat fra regionalt kontaktmøte 18.6.2019 

Personaloversikt vedrørende tiltredelse og fratredelse i faste stillinger ble delt ut i møtet. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

67/19 Kirkebruksplan Hovinbyen 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd gjør følgende vedtak for kirkelig satsing i Hovinbyen og for Østre Aker 

kirke spesielt:  

 

Oslo bispedømmeråd takker utvalget «Kirke i Hovinbyen» for en spennende og nytenkende 

rapport og gir sin tilslutning til utvalgets forslag slik de fremkommer i sammendraget av 

rapporten. 

 

Oslo bispedømmeråd konstaterer at kirkelig satsing i Hovinbyen fram mot 2025 først og 

fremst vil berøre Løren, Ensjø og Ulven. Kirkeanleggene Østre Aker, Sinsen, Hasle og 

Kampen vil i et langsiktig perspektiv være strategisk viktige i utviklingen av Hovinbyen. 

 

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til utvalgenes forslag om endret forordning og 

redusert antall gudstjenester i året i Østre Aker kirke. 

 

Oslo bispedømmeråd gir tilslutning til at samarbeidet med Pådriv om utviklingen av Østre 

Aker kirke og omkringliggende område videreføres. 

 

Østre Aker kirke er i et langsiktig perspektiv soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn. 

Kirkelig fellesråd er på kort sikt ansvarlig for utleie for to år av gangen. Leieavtalen skal 

inneha klausuler som sikrer at kirken kan brukes til gravferd og et begrenset antall 

gudstjenester. Kirkelig fellesråd utarbeider utleieavtaler i samråd med Østre Aker og 



 4  

Haugerud menighetsråd. Utleieinntektene går samlet til fellesrådet. 

 

Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd oppnevner et samarbeidsråd bestående av 

representanter fra soknene Sinsen, Kampen, Hasle og Østre Aker og Haugerud, kirkelig 

fellesråd og prosten i Nordre Aker prosti. 

 

 
Møtebehandling 

Prost Marit Bunkholt orienterte om utvalgets arbeid og anbefalinger. 

 

Biskop Kari Veiteberg fremmet forslag om at gravferder erstattes med kirkelige handlinger i 

nest siste avsnitt i vedtaket. 

 
Under møtebehandlingen ble det understreket at det er viktig at det blir jobbet aktivt med å 
involvere frivillige i bydelene for å realisere målene for arbeidet. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt med forslaget fra Kari Veiteberg. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd gjør følgende vedtak for kirkelig satsing i Hovinbyen og for Østre Aker 

kirke spesielt: 

 

Oslo bispedømmeråd takker utvalget «Kirke i Hovinbyen» for en spennende og nytenkende 

rapport og gir sin tilslutning til utvalgets forslag slik de fremkommer i sammendraget av 

rapporten. 

 

Oslo bispedømmeråd konstaterer at kirkelig satsing i Hovinbyen fram mot 2025 først og 

fremst vil berøre Løren, Ensjø og Ulven. Kirkeanleggene Østre Aker, Sinsen, Hasle og 

Kampen vil i et langsiktig perspektiv være strategisk viktige i utviklingen av Hovinbyen. 

 

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til utvalgenes forslag om endret forordning og 

redusert antall gudstjenester i året i Østre Aker kirke. 

 

Oslo bispedømmeråd gir tilslutning til at samarbeidet med Pådriv om utviklingen av Østre 

Aker kirke og omkringliggende område videreføres. 

 

Østre Aker kirke er i et langsiktig perspektiv soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn. 

Kirkelig fellesråd er på kort sikt ansvarlig for utleie for to år av gangen. Leieavtalen skal 

inneha klausuler som sikrer at kirken kan brukes til kirkelige handlinger og et begrenset 

antall gudstjenester. Kirkelig fellesråd utarbeider utleieavtaler i samråd med Østre Aker og 

Haugerud menighetsråd. Utleieinntektene går samlet til fellesrådet. 

 

Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd oppnevner et samarbeidsråd bestående av 

representanter fra soknene Sinsen, Kampen, Hasle og Østre Aker og Haugerud, kirkelig 

fellesråd og prosten i Nordre Aker prosti. 

 

 

 

 

 

 

 

68/19 Regnskap OBDR pr 31.7.19 
 

Forslag til vedtak 
Regnskapsrapport pr 31.7.19 og årsprognose pr 31.8.19 tas til etterretning. 
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Møtebehandling 

Bispedømmerådet uttrykte tilfredshet med rapporteringen fra ny felles økonomienhet. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Regnskapsrapport pr 31.7.19 og årsprognose pr 31.8.19 tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

69/19 Tilsetting av prest i Domkirken sokn (Trefoldighetskirken) 
 

Forslag til vedtak 
Som prest i Oslo domprosti med Domkirken sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Pål Kristian Balstad - enstemmig 

2. Marie Farstad – 5 stemmer 

Eirik Rice Mills – 5 stemmer  

3. Marie Farstad – enstemmig 

Eirik Mills blir nummer 2 med leders dobbeltstemme 

 

Vedtak  

Som prest i Oslo domprosti med Domkirken sokn som tjenestested tilsettes: 

 

1. Pål Kristian Balstad 

Subsidiært tilsettes: 

2. Eirik Rice Mills 

3. Marie Farstad 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

70/19 Tilsetting av kapellan i Nordre Aker prosti med Hasle sokn 
som tjenestested 

 

Forslag til vedtak  

Som kapellan i Nordre Aker prosti med Hasle sokn som tjenestested tilsettes:  

1.  

Subsidiært tilsettes:  

2.  

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 
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Votering 

1. Sophie Panknin - enstemmig 

2. Linda Berntzen - enstemmig 

Vedtak  

Som kapellan i Nordre Aker prosti med Hasle sokn som tjenestested tilsettes:  

1. Sophie Panknin 

Subsidiært tilsettes:  

2. Linda Berntzen med forbehold om ordinasjon. 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

71/19 Tilsetting, kapellan i Vestre Aker prosti med tjenestested Røa 
og Sørkedalen menigheter 

 

 

Forslag til vedtak 
Som kapellan i Vestre Aker prosti med Røa og Sørkedalen menigheter som tjenestested 

tilsettes: 

1.  

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Kristina Bjåstad - enstemmig 

Vedtak  

Som kapellan i Vestre Aker prosti med Røa og Sørkedalen menigheter som tjenestested 

tilsettes Kristina Bjåstad med forbehold om ordinasjon. 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

72/19 Tilsetting kapellan Bakkehaugen Majorstua og Vestre Aker, 
Vestre Aker prosti 
 

Forslag til vedtak 
Som kapellan i Vestre Aker prosti med Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn som 

tjenestested tilsettes: 
1.  

Subsidiært tilsettes: 
2.  

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1.Sophie Panknin - enstemmig 

2.Linda Berntzen - enstemmig 
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Vedtak  

Som kapellan i Vestre Aker prosti med Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn som 

tjenestested tilsettes: 
1. Sophie Panknin 

Subsidiært tilsettes: 
2. Linda Berntzen med forbehold om ordinasjon. 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

73/19 Høring regler for ungdomsdemokratiet i Dnk 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringsuttalelse med de merknader 

som fremkom i møtet. 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte forslag til høringsuttalelse med de merknader 

som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

 

74/19 Kommunikasjon, orientering om oppfølging av 
satsingsområdet 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for orientering om status i arbeidet med satsingsområdet 

kommunikasjon. 

 
Møtebehandling 

Kommunikasjonsrådgiver Johannes Ek Rendal presenterte en ny medlemsundersøkelse for 

Den norske kirke. 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende tillegg til stiftsdirektørens forslag til vedtak: 

  

Rådet synes det er positivt at det arbeides med å gjøre ansatte i menighetene mer 

kompetente til å drifte og utvikle menighetens kanaler på nett og i sosiale medier. Det er 

viktig i arbeidet med å synliggjøre aktiviteten i menighetene og tilbudet som kirken i 

bispedømmet tilbyr enda bedre. Oslo bispedømmeråd ønsker at det også skal prioriteres å 

utvikle nye kanaler for bispedømmets kommunikasjon. Bispedømmerådet ønsker også å 

trekke fram vurderingene og forslagene i utredningen om Hovinbyen og mener at mange av 

forslagene har relevans i hele bispedømmet.  
  

Oslo bispedømmeråd ber om at det forberedes en sak til et senere møte med vurdering og 

forslag til nye tiltak og forsterket innsats på bakgrunn av resultatene fra 

medlemsundersøkelsen. Det bør også gjøres en vurdering om det bør børstes støv av noen 

av forslagene fra Gud i storby-prosjektet. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt med forslaget fra Gard Realf Sandaker-Nielsen. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker for orientering om status i arbeidet med satsingsområdet 

kommunikasjon. Rådet synes det er positivt at det arbeides med å gjøre ansatte i 

menighetene mer kompetente til å drifte og utvikle menighetens kanaler på nett og i sosiale 

medier. Det er viktig i arbeidet med å synliggjøre aktiviteten i menighetene og tilbudet som 

kirken i bispedømmet tilbyr enda bedre. Oslo bispedømmeråd ønsker at det også skal 

prioriteres å utvikle nye kanaler for bispedømmets kommunikasjon. Bispedømmerådet 

ønsker også å trekke fram vurderingene og forslagene i utredningen om Hovinbyen og 

mener at mange av forslagene har relevans i hele bispedømmet.  

  

Oslo bispedømmeråd ber om at det forberedes en sak til et senere møte med vurdering og 

forslag til nye tiltak og forsterket innsats på bakgrunn av resultatene fra 

medlemsundersøkelsen. Det bør også gjøres en vurdering om det bør børstes støv av noen 

av forslagene fra Gud i storby-prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

75/19 Kirkevalget 2019 - en foreløpig evaluering 
 

Forslag til vedtak 
Bispedømmerådets innspill tas med i valgrådets videre arbeid med evalueringen. 

 

Møtebehandling 

Bispedømmerådet hadde en første evaluering av forberedelse og gjennomføring av 

kirkevalget. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Bispedømmerådets innspill tas med i valgrådets videre arbeid med evalueringen. 

 

 

 

 

 

 

76/19 Eventuelt 
 

Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 

 
Møtebehandling 

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt. 

 
Vedtak  
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77/19 Klage etter menighetsrådsvalg 
 

 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd kjenner menighetsrådsvalget 2019 i Røa sokn som ugyldig og sender 

melding om dette til Kirkerådet i tråd med bestemmelsene gitt i kirkevalgreglene § 15.1 (5).  

 
Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd kjenner menighetsrådsvalget 2019 i Røa sokn som ugyldig og sender 

melding om dette til Kirkerådet i tråd med bestemmelsene gitt i kirkevalgreglene § 15.1 (5).  
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