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Høring vedrørende organisering av kirken i Oslo - Søndre Aker prosti 
Oslo bispedømmeråd har med bakgrunn i endringer i befolkningsutviklingen i Oslo og 

ressurssituasjonen i begge arbeidsgiverlinjer – Oslo bispedømmeråd og Kirkelig 

fellesråd i Oslo (KfiO) iverksatt et arbeid med struktur og organisering av kirken i Oslo.  

 

Det er tidligere gjennomført endringer i Østre Aker prosti, Domprostiet, Nordre Aker 

prosti og Vestre Aker prosti. Det vises til vedtak i Oslo bispedømmeråd i sakene 86/11, 

25/12, 91/12, 20/13, 22/14 og 50/14. 

 

Oslo bispedømmeråd behandlet i møte 10.november 2014 sak 082/14: Organisering av 

Søndre Aker prosti. Det vises til vedlagte vedtak i saken.  

 

I henhold til Kirkeloven § 11 sendes bispedømmerådets forslag på høring til berørte 

menigheter,  prosten i Søndre Aker prosti, Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo kommune og 

de berørte bydelene med 26.februar 2015.   

Saken skal opp til endelig behandling i Oslo bispedømmeråd 23.mars 2015. 

 

Bispedømmerådets mandat:  

Endringer i den kirkelige inndeling og navn på kirke, sokn, prestegjeld, prosti og 

bispedømme fastsettes av kongen, i henhold til kirkeloven § 2. Kongens myndighet etter 

kirkeloven § 2 til å foreta endringer i den kirkelige inndeling er ved kongelig resolusjon 

delegert til departementet. Bispedømmerådet er i delegasjon fastsatt av Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet 19.juli 1996 med hjemmel i kgl.res. av 7.juni 

1996 delegert følgende myndighet: 

 

Bispedømmerådet bemyndiges til å skille ut som nytt sokn et distrikt hvor det er 

kirke, jf. kirkeloven § 17 som definerer begrepet kirke og som krever at det skal 

være en kirke i hvert sokn. Videre bemyndiges bispedømmerådet til å endre 

grenser mellom sokn, slå sammen sokn og til å føre et sokn over fra et 

prestegjeld til et annet. Det er et vilkår at soknet i sin helhet blir hørende inn 

under ett prestegjeld og en kommune. Bispedømmerådet gis også fullmakt til å 

fastsette navn på kirke og sokn, og til å treffe de bestemmelser som er 

nødvendige for gjennomføringen av inndelingsendringen, herunder treffe 

avgjørelse om det skal velges nye menighetsråd. 

 

Videre heter det at menighetsmøtene i de berørte sokn og vedkommende kommune skal 

gis anledning til å uttale seg i sak om endring av sokneinndeling. Etter at disse har uttalt 

seg sendes saken til bispedømmerådet gjennom soknepresten og prosten, slik at også 

disse får anledning til å avgi uttalelse. 

 

Kirkelig fellesråds mandat 

Forvaltning av kirkene hører inn under kirkelig fellesråd. Kirken er soknets eiendom og 

det er fellesrådet som på vegne av soknet beslutter salg eller langtidsutleie. 
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Menighetsråd, menighetsmøte, sokneprest, prost, biskop og kommune skal gis 

anledning til å uttale seg før kirkelig fellesråd beslutter. Salg eller langtidsutleie 

forelegges departementet til godkjenning. 

 

Menighetsmøte: 

Kirkeloven § 11 omhandler menighetsmøtets oppgaver:  

Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi 

og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates 

til menighetsmøtets avgjørelse. 

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis 

anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, 

sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. 

For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når departementet eller annen kirkelig 

myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg. 

Menighetsrådet har ansvar for at menighetsmøte avholdes innen høringsfristen. Det 

vises til regler om formene for menighetsmøtets virksomhet i Lovsamling for Den 

norske kirke. Referat fra menighetsmøtet vedlegges. 

 

 

Oslo bispedømmeråd ser fram til å motta høringssvarene. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Harald Hegstad 

Leder  

 

 Elise Sandnes 

 Stiftsdirektør 

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg: Høringsinstanser 

Vedtak i Oslo bispedømmeråd 082/14 

Høringsnotat 
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Mottakere:    
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