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MØTEPROTOKOLL  

 

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 20.06.2019 kl. 16:00 – 21.30 
Sted: Bispegården 
Arkivsak: 17/00149 

  

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

Einar Dørum, Jørgen Foss, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin 

Skjøtskift, Jofrid Brennsæter, Tone Louise Stranden, Katja Eidesen.  
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Trygve Rø for Anne Berit Evang 

Knut Lundby – uten stemmerett 
  

Forfall:  Anne Berit Evang  
 

  

Andre: Elise Sandnes - stiftsdirektør  
Eldrid Eide Røyneberg – personalsjef (sakene 52,53,55-60)  
Thomas Berbom – kommunikasjonsrådgiver (sakene 52-56, 59-63) 
Inger Anne Naterstad – Presteforeningen (sakene 52-60)  
Heinke Foertsch – teoLOgene (sakene 52-57,59-60)  
Petter Rønneberg – rådgiver ungdom og trosopplæring (sak 59) 

 

  

Ungdomsrådet: Sondre Øy, Pauline Haavik Jensen, Oscar Østem, Hedda Eskild og 

Kjersti Jåvold Landmark (sak 59) 
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Åpen halvtime  

Kirkebruksplan for Groruddalen var meldt som sak fra Ellingsrud og Furuset menighet. 

Sokneprest Klara Vogl og nestleder i menighetsrådet Bjørn Engstrøm orienterte og 

begrunnet menighetsrådets alternative forslag til vedtak. 

 

 

 

52/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 57/19 og 58/19 behandles for lukkede 

dører. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 57/19 og 58/19 behandles for lukkede 

dører. 

 

 

 

 

53/19 Godkjenning av protokoll 
 

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

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 20.5.2019 godkjennes uten merknader. 
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54/19 Referat- og orienteringssaker 
 

Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 

 
Møtebehandling 

Orienteringssak fra valgrådet om behandling av klagesak ble kommentert spesielt. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

Oslo bispedømmeråd tar til etterretning valgrådets vedtak av 6.juni 2019 der valgrådet ber 

bispedømmerådet klargjøre praktiseringen og forståelsen av kirkevalgreglenes §§15-1 og   

4-4 der bispedømmerådet er formell klageinstans ved menighetsrådsvalgene og de formelle 

sider ved delegasjon til arbeidsutvalg og eventuelt valgrådet.  

 

 

 

 

 

 

55/19 Kirkebruksplan for Groruddalen 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar følgende for kirkene i Groruddalen prosti:  

 
Ellingsrud og Furuset sokn:  

Furuset kirke skal være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirke fristilles for 

utleie. Det arbeide videre med sikte på inngåelse av leieavtale med Kirkens Bymisjon i tråd 

med intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og styringsgruppen datert 09.04.19.  

 
Østre Aker og Haugerud sokn:  

Haugerud kirke er soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn. Vedtak om statusen til Østre 

Aker kirke utsettes til prosjektgruppen for «Kirken i Hovinbyen» har levert sin rapport høsten 

2019.  

 

Høybråten, Fossum og Stovner sokn:  

Høybråten kirke, Fossum kirke og Stovner kirke er soknekirker i Høybråten, Fossum og 

Stovner sokn. Det støttes at menigheten leier ut underetasjen i Fossum kirke til Kirkens 

Bymisjon.  

 
Grorud sokn:  

Grorud kirke, Rødtvet kirke og Romsås kirke er soknekirker i Grorud sokn.  

 
Tonsen sokn:  

Tonsen kirke er soknekirke i Tonsen sokn. 

 

Bispedømmerådet ber Oslo biskop foreta en helhetlig gjennomgang av forordninger for 

Groruddalen prosti. Bispedømmerådet ber videre om at arbeidet med kirkebruksplanen 

evalueres i tråd med styringsgruppens anbefaling. 

 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådets leder Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet et alternativ forslag til 

vedtak vedrørende Ellingsrud og Furuset menighet (endringene står i kursiv): 
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Furuset kirke skal være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirke fristilles for 

utleie til Kirkens Bymisjon. 
Det arbeide videre med sikte på inngåelse av leieavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med 

intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og styringsgruppen datert 09.04.19. 

Menighetens mulighet til bruk av kirken ses på i prosessen med inngåelse av leieavtalen. 

Spørsmålet om Ellingsrud kirkes status går tilbake til styringsgruppen hvis intensjonsavtalen 

med Kirkens Bymisjon ikke lar seg gjennomføre.  
 

Bispedømmerådets leder Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet også en merknad:  

 

Oslo bispedømmeråd viser til innspillet fra Ellingsrud og Furuset menighet og vedtaket til 

Kirkelig fellesråd i Oslo «Menighetens mulighet til bruk av kirken ses på i prosessen med 

inngåelse av leieavtalen». Oslo bispedømmeråd mener at denne avtalen kan legge et godt 

grunnlag for et aktivt menighetsliv i Ellingsrud. Det er biskopen som forordner gudstjenester 

og vil gjøre en helhetlig gjennomgang av gudstjenesteplanen for hele Groruddalen prosti. 

Både biskop og bispedømmeråd har intensjon om at det fortsatt skal være forordnede 

gudstjenester i Ellingsrud kirke. Bispedømmerådet tar likevel ikke dette inn i vedtaket, siden 

menighetens bruk av kirken er en del av forhandlingene med Kirkens Bymisjon om en 

leieavtale. Bispedømmerådet viser til samtalene som allerede er i gang mellom menigheten 

og Kirkens Bymisjon, og har forventninger til at det finnes en løsning som er god for 

menigheten, lokalsamfunnet og for Kirkens Bymisjon.  
 

Votering 

Bispedømmerådet voterte over forslagene fra Gard Sandaker-Nielsen: 

Forslag til vedtak vedrørende Ellingsrud og Furuset - enstemmig vedtatt 

Forslag til merknad vedrørende Ellingsrud og Furuset -  enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert over de øvrige forslagene til vedtak punkt for punkt. 

Alle forslagene enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  
Oslo bispedømmeråd vedtar følgende for kirkene i Groruddalen prosti:  

 
Ellingsrud og Furuset sokn:  

Furuset kirke skal være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirke fristilles for 

utleie til Kirkens Bymisjon. 

Det arbeide videre med sikte på inngåelse av leieavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med 

intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og styringsgruppen datert 09.04.19. 

Menighetens mulighet til bruk av kirken ses på i prosessen med inngåelse av leieavtalen. 

Spørsmålet om Ellingsrud kirkes status går tilbake til styringsgruppen hvis intensjonsavtalen 

med Kirkens Bymisjon ikke lar seg gjennomføre.  

 
Østre Aker og Haugerud sokn:  

Haugerud kirke er soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn. Vedtak om statusen til Østre 

Aker kirke utsettes til prosjektgruppen for «Kirken i Hovinbyen» har levert sin rapport høsten 

2019.  

 
Høybråten, Fossum og Stovner sokn:  

Høybråten kirke, Fossum kirke og Stovner kirke er soknekirker i Høybråten, Fossum og 

Stovner sokn. Det støttes at menigheten leier ut underetasjen i Fossum kirke til Kirkens 

Bymisjon.  

 

Grorud sokn:  

Grorud kirke, Rødtvet kirke og Romsås kirke er soknekirker i Grorud sokn.  

 

Tonsen sokn:  

Tonsen kirke er soknekirke i Tonsen sokn. 
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Bispedømmerådet ber Oslo biskop foreta en helhetlig gjennomgang av forordninger for 

Groruddalen prosti. Bispedømmerådet ber videre om at arbeidet med kirkebruksplanen 

evalueres i tråd med styringsgruppens anbefaling. 

 

 

 

 

 

 

 

56/19 Spesialprestetjenesten - organisering og ledelse 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar til etterretning Oslo biskops organisering og ledelse av 
spesialprestetjenesten i Oslo bispedømme slik det er redegjort for i saken. 
 
Møtebehandling 

Knut Lundby fremmet et tilleggsforslag: 

Samtidig ser Oslo bispedømmeråd behovet for å klargjøre forholdet mellom de ulike sider av 

arbeidsgiveransvaret mellom biskop og bispedømmeråd. 

 

Gard Realf Sandaker-Nielsen foreslår å stryke: «slik det er redegjort for i saken». 

 

 
Votering 

Forslaget fra Gard Sandaker-Nielsen ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Knut Lundby vedtatt med 8 stemmer. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar til etterretning Oslo biskops organisering og ledelse av 
spesialprestenes tjeneste i Oslo bispedømme. Samtidig ser Oslo bispedømmeråd behovet 

for å klargjøre forholdet mellom de ulike sider av arbeidsgiveransvaret mellom biskop og 

bispedømmeråd. 

 

 

 

 

 

57/19 Tilsetting av sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner 
sokn 
 

Forslag til vedtak 
Som sokneprest i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn som 

tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

1. Elin Lunde – 2 stemmer 

Marita Sørheim-Rensvik – 9 stemmer 
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2. Elin Lunde – 9 stemmer 

Stein Erik Horjen – 2 stemmer 

3. Stein Erik Horjen - enstemmig 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn som 

tjenestested tilsettes: 

 

1.Marita Sørheim-Rensvik 

Subsidiært tilsettes: 

2. Elin Lunde  

3. Stein Erik Horjen 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

58/19 Tilsetting sokneprest Ljan 
 

Forslag til vedtak 
Som sokneprest i Søndre Aker prosti med Ljan sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

1. Morten Holmqvist - enstemmig 

2. Kjetil Hoel Hauge - enstemmig 

3. Mari Løvaas - enstemmig 

 
Vedtak  

Som sokneprest i Søndre Aker prosti med Ljan sokn som tjenestested tilsettes: 

 

1. Morten Holmqvist 

Subsidiært tilsettes: 

2. Kjetil Hoel Hauge 

3. Mari Løvaas 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

 

 

59/19 Møte med Ungdomsrådet 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker Ungdomsrådet for orienteringen om rådets arbeid og 
samtalen om rekruttering.  
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Oslo bispedømmeråd vil være med å stadig holde fokus på rekrutteringsarbeidet og 
arbeide sammen med ungdomsrådet om å øke deltakelsen på Ungdomstinget, samt 
oppmuntre til at unge mennesker søker seg til kirkelig tjeneste.  
 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker Ungdomsrådet for orienteringen om rådets arbeid og 
samtalen om rekruttering.  
 
Oslo bispedømmeråd vil være med å stadig holde fokus på rekrutteringsarbeidet og 
arbeide sammen med ungdomsrådet om å øke deltakelsen på Ungdomstinget, samt 
oppmuntre til at unge mennesker søker seg til kirkelig tjeneste.  
 

 

 

 

 

60/19 Enhetlig ledelse - Spørsmål til prosjekteierne fra 
styringsgruppen 
 

Forslag til vedtak 
Innspillene som kom frem i møtet sammenstilles av administrasjonen og oversendes til 

styringsgruppen.  

 
Møtebehandling 

Det var i møtet liten tid til drøfting av saken. Bispedømmerådets medlemmer ble bedt om å 

oversende på epost sine svar på spørsmålene fra styringsgruppen. Bispedømmerådets 

leder og nestleder vil sammenstille svarene.  

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Bispedømmerådets medlemmer oversender på epost sine svar på spørsmålene fra 

styringsgruppen. Bispedømmerådets leder og nestleder sammenstiller svarene. 

 

 

 

 

 

 

61/19 Kommunikasjon - orientering om oppfølging av 
satsingsområde 
 

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

kommunikasjon. 

 
Møtebehandling 

Det var ikke tid til behandling av saken i møtet. Bispedømmerådets leder fremmet forslag 

om å utsette saken. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

62/19 Endring av sammensetning i Oslo bispedømmeråd, lek 
kirkelig tilsatt representant 
 

Forslag til vedtak 
Eleanor Brenna møter som fast lek kirkelig tilsatt representant i Oslo bispedømmeråd fra 

1.september 2019 og ut valgperioden.  

 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådets leder fremmet et tilleggsforslag: 

Oslo bispedømmeråd ber om et nytt valgoppgjør slik at det oppnevnes en vararepresentant. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Eleanor Brenna møter som fast lek kirkelig tilsatt representant i Oslo bispedømmeråd fra 

1.september 2019 og ut valgperioden. Oslo bispedømmeråd ber om et nytt valgoppgjør slik 

at det oppnevnes en vararepresentant. 

 

 

 

 

 

63/19 Eventuelt 
 
 

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt 

 
Vedtak  
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