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Høring vedrørende organisering av kirken i  Oslo - Domprostiet og  

Østre 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 vises til vedlagte rapport datert 19.mars 2012 «Organisering av kirken i Oslo – 

Anbefalinger om endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker 

prosti». Oslo bispedømmeråd gav i møte 19.desember 2011, sak OBDR 86/11, sin 

tilslutning til mål, premisser, kriterier og virkemidler for arbeidet med endret struktur og 

organisering, se kapittel 5 i rapporten.  I møte 26.mars 2012, sak OBDR 25/12, vedtok 

rådet forslag til endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti. 

Tilsvarende endringer vil bli gjennomført i alle prostiene i bispedømmet i løpet av 2012 

og 2013. 

 

I henhold til Kirkeloven § 11 sendes forslagene på høring til berørte menigheter. 

Forslagene sendes også på høring til prosten, Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo 

kommune med svarfrist 25.juni 2012. Det gjøres oppmerksom på at beslutning 

vedrørende endringer av prostinavn og plassering av prostesete tilligger 

Kirkedepartementets myndighet. 

Saken skal opp til behandling i bispedømmerådet 17.september 2012. 

 

Bispedømmerådet ber høringsinstansene om å uttale seg også om helheten i forslaget til 

struktur og organisering - siden mål, premisser, kriterier og virkemidler gjøres gjeldende 

for hele bispedømmet.  

 

Bispedømmerådets mandat 

Det vises til Kirkeloven § 2 vedrørende endringer i den kirkelige inndeling. 

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 
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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. 

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. (Se punkt 6.1.5. i rapporten). 

 

Bispedømmerådet har ikke mandat til salg eller langtidsutleie av kirker. Oslo 

bispedømmeråd ber likevel høringsinstansene om å ta dette med i sin vurdering, fordi 

forslagene til endret struktur og organisering utgjør en helhet og må vurderes i 

sammenheng. Det vises til vedtak i sak OBDR 25/12, punktene 2b, 2e og 2g. 

 

Menighetsmøte 

Kirkeloven §11 omhandler menighetsmøtets oppgaver: 

 

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis 

anledning til å uttale seg om: 

a) oppføring eller nedlegging av kirke eller annen kirkelig bygning,.. 

b) i hvilket distrikt av et prestegjeld en ny prestebolig bør ligge, 

c) økning eller redusering av prestetjenesten i soknet, 

d) økning eller redusering av tallet på gudstjenester, 

e) deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn og 

prestegjeld. 

 

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 menighetsmøte bes vedlagt svarskjema. 

 

Endringer i soknegrenser 

Det vises til bispedømmerådets vedtak om sammenslåing av sokn og endring av 

soknegrenser. Høringsinstansene bes om å gjøre en helhetlig vurdering og har også 

anledning til å fremme andre forslag til sokneendringer enn de som fremkommer i 

bispedømmerådets vedtak. Det vises til vedlagte kart med inndeling i roder.  

 

Til orientering nevnes at bispedømmerådet hadde en større gjennomgang av sokne- og 

prostigrenser i 2009, OBDR-sak 104/09, der blant annet endring i menighetsgrenser 

som omfattet roder innenfor soknene Fossum, Grorud og Bredtvet ble utsatt i påvente 

av avklaring vedrørende en eventuell fristilling av en kirke i Groruddalen. 

 

Bemanningsplaner 

Bemanningsplaner i begge arbeidsgiverlinjer må gjennomgås på nytt når 

bispedømmerådet har fattet vedtak om soknegrenser, (jf punkt 6.1.7 i rapporten).  

I arbeidet med bemanningsplaner må  også strategiske satsinger i prostiet vektlegges.  

 

Bispedømmerådet vil i samarbeid med Kirkelig fellesråd i Oslo og 
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tjenestemannsorganisasjonene ta initiativ til et slikt arbeid. Når det gjelder 

prestebemanningen vil antall stillinger bli opprettholdt, men det må påregnes en 

omfordeling innen prostiet.  

 

Forordning av gudstjenester 

Biskopen beslutter hvor mange gudstjenester det skal holdes i den enkelte kirke i 

henhold til Tjenesteordning for biskoper § 3. Menighetsmøte skal uttale seg før 

beslutning treffes. Når bispedømmerådet har fattet vedtak om soknegrenser, vil Oslo 

biskop ta initiativ til at soknene utarbeider gudstjenesteplaner som grunnlag for 

biskopens beslutning om forordning (jf punkt 5.4.7 og 6.1.4 i rapporten). 

 

Oslo bispedømmeråd ønsker videre dialog om viktige veivalg for kirken i Oslo og ser 

frem til å motta høringssvarene i juni. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Harald Hegstad 

leder 
 

 Elise Sandnes 

 stiftsdirektør 

 Direkte innvalg: 23301161 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Høringsinstanser 

 Svarskjema Domprostiet 

 Svarskjema Østre Aker 

 «Organisering av kirken i Oslo – Anbefalinger om endringer i Domprostiet og 

Østre Aker» - endelig rapport 19.mars 2012. 

 Vedtak i Oslo bispedømmeråd 19.desember 2011 – sak OBDR 86/11 og 26.mars 

2012 – OBDR sak 25/12. 

 Kart med inndeling i roder 
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Høringsinstanser: 

 

Østre Aker prosti: 

Bredtvet sokn 

Ellingsrud sokn 

Fossum sokn 

Furuset sokn 

Grorud sokn 

Haugerud sokn 

Høybråten sokn 

Romsås sokn 

Rødtvet sokn 

Stovner sokn 

Tonsen sokn 

Østre Aker sokn 

Domprostiet: 

Bygdøy sokn 

Fagerborg sokn 

Frogner sokn 

Gamle Aker sokn 

Gamlebyen sokn 

Grønland sokn 

Kampen sokn 

Markus sokn 

Lovisenberg sokn 

Oslo domkirke sokn 

Trefoldighet sokn 

Uranienborg sokn 

Vålerengen sokn 

 

Prosten i Østre Aker 

Domprosten 

 

Kirkelig fellesråd i Oslo 

 

Oslo kommune 

 

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

Bispedømmerådets vedtak i møtene 19.12.2011 og 26.03.2012: 
 

Oslo bispedømmeråd behandlet i møte 19.desember 2011 en foreløpig rapport fra 

arbeidsgruppen oppnevnt av stiftsdirektøren til å utrede struktur og organisering av 

kirken i Oslo. Bispedømmerådet fattet følgende vedtak: 

 

 

 OBDR-086/11   19.12.2011 Oslo bispedømmeråd vedtak:  
 

1. Oslo bispedømmeråd tar rapporten til etterretning og legger den til grunn for 

videre arbeid med konkrete forslag til endringer i organisering av kirken i Oslo. 

2. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til mål, premisser, kriterier og 

virkemidler for endringer i organiseringen av kirken i Oslo, jf punkt 5 i 

rapporten. 

3. Oslo bispedømmeråd ber arbeidsgruppen vurdere fremdriftsplanen i punkt 1.4 i 

rapporten med bakgrunn i synspunkt som fremkom i møtet. 

 

 

 

 

OBDR-025/12   26.03.2012 Oslo bispedømmeråd vedtak:  
 

 

1) Oslo bispedømmeråd takker arbeidsgruppen for arbeidet med å utrede kirkens 

nærvær i en by i sterk endring gjennom rapporten Organisering av kirken i Oslo – 

anbefalinger om endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker 

prosti (19.mars 2012). 

 

2) Oslo bispedømmeråd sender i henhold til kirkeloven § 11 følgende forslag til 

endringer i kirkelig inndeling til berørte menigheter, Kirkelig fellesråd i Oslo og 

Oslo kommune med høringsfrist 25.juni: 

 

a) Navnet på Østre Aker prosti foreslås endret til Groruddalen prosti. 

Prostesetet vurderes lagt i tilknytning til Grorud kirke. 

 

b) Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet sokn slås sammen til ett sokn:  

Grorud sokn.  

Alternativt slås sammen til to sokn:  

Grorud og Romsås sokn og Bredtvet og Rødtvet sokn. 

Forslaget innebærer i begge tilfeller at Grorud, Romsås og Rødtvet blir kirker i 

det eller de nye soknene.  

Bredtvet kirke vurderes solgt eller leid ut. 

 

c) Høybråten, Fossum og Stovner sokn slås sammen til ett sokn: 

Høybråten og Stovner sokn. 

Alternativt Fossum og Stovner sokn slås sammen til ett sokn:  

Stovner sokn 

 

d) Ellingsrud og Furuset sokn slås sammen til ett sokn: 

Ellingsrud og Furuset sokn 

 

e) Gamlebyen og Grønland sokn slås sammen til ett sokn:  
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Gamlebyen og Grønland sokn. 

Grønland kirke foreslås som det nye soknets kirke. Leieavtalen for Gamlebyen 

kirke vurderes sagt opp. 

 

f) Domkirken og Trefoldighet sokn slås sammen til ett sokn: 

Domkirken og Trefoldighet sokn. 

 

g) Gamle Aker, Lovisenberg og Markus sokn slås sammen til ett sokn: 

St.Hanshaugen sokn. 

Gamle Aker kirke bør forbli én av det nye soknets kirker. Markus kirke vurderes 

solgt eller leid ut. Leieavtalen vedrørende Lovisenberg kirke vurderes sagt opp. 

 

h) Endring av soknegrenser: 

Rodene 4107, 4108 og 4110 overføres fra Østre Aker sokn til Tonsen sokn.  

Rode 4202 overføres fra Østre Aker sokn til Kampen sokn 

Rodene 3501 og 3513 vurderes overført fra Gamlebyen sokn til Vålerengen sokn 

ved sammenslåing av Gamlebyen og Grønland sokn. 

Rode 5701 som er Hovedøya, Lindøya, Bleikøya, Nakkholmen m.flere vurderes 

overført fra Domkirken sokn til nye Gamlebyen og Grønland sokn. 

Rode 4111 og 4119 vurderes overført fra Bredtvet sokn til Tonsen sokn ved 

sammenslåing av Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet til ett sokn. 

Rode 4008 vurderes overført fra Grorud sokn til Fossum sokn ved sammenslåing 

av Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet til ett sokn og Fossum, Stovner og 

Høybråten til ett sokn. 

Menighetsgrensene mellom Fagerborg sokn og det nye St.Hanshaugen sokn og 

Trefoldighet sokn og det nye St.Hanshaugen sokn vurderes. Berørte menigheter 

bes om å komme med innspill i høringen. 

 

Administrasjonen gis fullmakt til å kvalitetssikre de foreslåtte endringene i 

soknegrenser før de sendes ut på høring til berørte menigheter. 

 

3) Oslo bispedømmeråd ber Oslo biskop om å utarbeide ny forordning av gudstjenester 

i Domprostiet og Østre Aker prosti. 

 

4) Oslo bispedømmeråd sender en forespørsel til Kirkelig fellesråd om muligheter for 

en overgangsordning der Domprostiet og Østre Aker prosti beholder antall 

representanter i Kirkelig fellesråd inntil ny organisering av kirken i Oslo er 

gjennomført i alle prostier.  

 

5) Før saken legges frem for bispedømmerådet til endelig vedtak, ber rådet om at både 

negative og positive konsekvenser blir nærmere vurdert i forlengelse av høringen.    

 

1)  


