
 
 
 

Protokoll fra møte i 

KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO 
 

torsdag 7.juni 2012 kl. 18.00 i Krypten i Oslo Domkirke 
 
 
Av 59 stemmeberettigede representanter var 49  representanter med stemmerett til stede og 1 

uten stemmerett. 

 

Fremmøteliste på side 2. 

 
 
Andakt v/Jørn Lemvik 
 

 

Møteleder: Torunn Sneltvedt 

 
 

Kommentarer til innkallingen: 

 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

 

Kommentarer til dagsorden: 

 

Det var ingen merknader  til dagsorden.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkelig fellesråd i Oslo 



 
 
Fremmøteliste for møte 07.06.2012i Kirkelig Fellesråd i Oslo: 
 

Domprostiet   
Domkirken: forfall Fagerborg: Torleif Holm Glad Grønland: Anne Cathrine Ingulstad 

Aga 

Trefoldighet: forfall Gamle Aker: Klaus Mittenzwei Kampen: Mette Kristin Brenna 

Frogner: Morten Syversen Markus: Kari Haaland Osberg Vålerengen: Ola Brattegard  
Uranienborg: Torun Sneltvedt Lovisenberg: Knut Gulbrandsen Gamlebyen: Bjarne Rostad 

Bygdøy: forfall   
 

Nordre Aker prosti:   
Torshov: Lasse Bjølgerud Paulus:  Geir Wiknes Sinsen: Magnhild Hol 
Lilleborg:  Sidsel Ragnhild Nyhagen Sagene:, Berit Sørensen Hasle: Alf Knutsen 

Sofienberg: Jan Frode Rogndokken Iladalen: Øyvind Bergøy Pedersen  
 

Vestre Aker prosti:   
Vestre Aker: Sindre Falch Grefsen: Ole Herman Fisknes Ris: Sverre Kjetil Berge 

Bakkehaugen: Rigmor Smith 

Garsen 

Røa: Arvid Kopperdal Nordberg: Berit Knutsen 

Ullern: forfall Sørkedalen: Astrid Dalin Maridalen: Alv Reidar Dale 

Skøyen: Martin Hill Oppegaard Voksen: forfall Majorstuen:  Iolanta Johansen  

 

Østre Aker prosti:   

Østre Aker: Frode Pakusch Tur Romsås: Paul Smedbakken Haugerud: Terje Gregersen 

Stovner: forfall Rødtvedt: Karen Marie Engeseth Tonsen: Karen Eldbjørg Toven 

Fossum: Kurt Elias Rasmussen Høybråten: Kai Erland Lindseth  

Bredtvet: Katrin Meløy Ellingsrud: Bjørn Engstrøm  

Grorud: Paul H. Pedersen  Furuset: Jørn Lemvik  

 

Søndre Aker prosti:  
Nordstrand: forfall Holmlia: Kristin Langballe Myskja Manglerud: forfall 

Ljan: Birgitte Brekke Hauketo-Prinsdal: forfall Oppsal: Marianne Næss Selle 

Bekkelaget: Betzy Marie Ellingsen 

Tunold 

Lambertseter: Borgny Vestly Klemetsrud: Odd Seim 

Ormøy: Tove Rasch Bøler: Liv Sommer Holmen Mortensrud: Jofred Nesje 

 
Biskopens representant:  Ingar Seierstad 

Bystyrevalgt representant:  Andreas Behring 

 

Kirkelig fellesråds administrasjon:  
Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset,  bygg- og 

vedlikeholdssjef Torbjørn Borgen, Rådgiver økonomi Astrid E. Petersson, 

personalsjef Hilde Strand, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.), 

Kommunikasjonsleder Gunnar Grøsland 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Sak F 09/12 Protokoll fra Fellesrådsmøtet 16.02.2012 
 

  Følgende avsnitt i sakn 4.12 skal inn i referatet:  

Kirkevergen og hovedkomiteens leder bes i 2012 å prioritere arbeidet med å få 

Oslo bystyre til å endre beregningsgrunnlaget for tildeling av økonomisk støtte 

til Kirkelig fellesråd i Oslo. Målsettingen for arbeidet må være at 

beregningsgrunnlaget endres fra tildeling til ulike trossamfunn «per hode» til å 

bli slik at det blir i tråd med Kirkeloven og gir KfiO mulighet til å ivareta 

kirkene i Oslo mht vedlikehold, reparasjoner og drift.  

        

   Kirkevergens innstilling: 
             Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak: 

            ”Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 16.02.2012 godkjennes ”  
 

Vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 16.02.2012 

godkjennes med ovenstående retting. 

 

 

Sak F 10/12 Godkjenning av Regnskap for 2011 
 

Regnskapet for 2011 er avsluttet pr. 8.2.2012. Regnskapet er etter kirkevergens 

vurdering i henhold til god kommunal regnskapsskikk, og alle vesentlige 

utgifter/inntekter vedr. 2011 fremgår av regnskapet. 

Fellesrådet avla i møte 16.2.2012, sak F 2/12, Foreløpig regnskapet for 2011.   

Regnskapet ble i etterkant av møtet undertegnet av Fellesrådets leder og 

kirkevergen, og oversendt revisor for revisjon 

Revisjon av regnskapet medførte ingen endringer i det regnskapet Fellesrådet 

avla 16.2.2012. Revisor avga sin beretning 27.4.2012.  

 

Kirkevergens forslag til innstilling 
Hovedkomiteen inviterer fellesrådet til å fatte følgende vedtak: 

Regnskap for 2011 godkjennes.  

 

  Vedtak: Regnskap for 2011 godkjennes. 

 

 

Sak F 11/12 Regnskapsrapport 1.tertial 2012  
 

KfiO har i 1. tertial 2012 et økonomisk resultat av sin virksomhet som er 

36.860 kr. lavere enn budsjettert (brutto driftsresultat). Selv om det totale 

avviket er minimalt, er det større differanser innad i de forskjellige 

budsjettpostene. Disse blir kommentert i dette dokumentet.  

Hovedavviket er knyttet til lønn og sosiale avgifter. Dette gjelder i hovedsak de 

kommunalt finansierte stillinger, som framkommer med et merforbruk på 1,5 – 

1,8 mill kr i første tertial.  Det er behov for å kartlegge dette nærmere, for å 

avdekke sammenheng og årsaker. Dette kan dels ha sammenheng med 

periodisering, men også et reelt merforbruk.  

Bemanningsplanen ble iverksatt høsten 2011. Erfaringene tilsier at det tar en 

del tid før «den setter seg». Dette gjelder både forhold i menigheter og ved 

kirkevergens administrasjon. I tillegg er det en del vakante stillinger, som det 

ennå ikke er foretatt ansettelser i. Dette er i noen grad løst ved innleie av 



vikarer, omdisponering av oppgaver m.v. Økte kostnader kan også relateres til 

kjøp av renholdstjenester, og periodisering og fakturering av disse.  

  Kirkevergens forslag til innstilling: 
1. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2012 godkjennes. 

2. Det bes om å bli forelagt en nærmere vurdering av det samlede 

lønnsbudsjett og lønnskostnader, i forbindelse med rapport for 2. tertial 

2012. 

 

Vedtak: 1. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2012 godkjennes. 

2. Det bes om å bli forelagt en nærmere vurdering av det 

samlede lønnsbudsjett og lønnskostnader, i forbindelse 

med rapport for 2. tertial 2012. 

 

Sak F 12/12  Gravferdsetaten – avtalen med Oslo kommune 
 

Oslo kommune og Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) inngikk i 2002 ”Ny avtale 

mellom Oslo kommune og Kirkelig fellesråd i Oslo om gravferdsdriften i 

Oslo”. Avtalen ble inngått for ti år og utløper 23.08.2012.  

KfiO v/kirkevergen har i brev 19.03.2012 til kommunen opplyst at dagens 

avtale og praksis ønskes videreført inntil ny modell er på plass 

Denne saken drøfter hvem som skal stå for gravferdsdriften i Oslo. Saken 

avgjøres av Kirkelig fellesråd i Oslo (jfr. Gravferdslovens § 3), men bystyret 

skal også behandle saken høsten 2012.  

Gravferdsloven fastslår at Kirkelig fellesråd har ansvaret for gravplasser og 

bygninger på gravplasser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser 

utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet. 

Kirkevergen foreslår i saken at fellesrådet primært overtar driften jfr. loven. 

Likevel ønsker ikke kirkevergen at det oppstår en konfliktsituasjon med 

kommunen i, -og på bakgrunn av denne saken. Kirkevergen foreslår derfor at 

en avventer kommunens behandling av spørsmålet, før endelig innstilling 

legges fram for Fellesrådet.  

Hovedkomiteen inviterer fellesråd til å fatte følgende vedtak. 
Kirkelig Fellesråd i Oslo (KfiO) ønsker sterkt og på prinsipielt grunnlag å 

overta gravferdsdriften i Oslo jfr Gravferdslovens § 3. 

KfiO sender denne saken videre til Oslo Kommune for behandling i 

kommunens organer, inklusive Oslo Bystyret. KfiO vil etter denne behandling 

fatte et endelig vedtak i saken. 

 

Det ble fremmet forslag fra flere av fellesrådets represetanter om at ordet 

«sterkt» strykes fra vedtaket. 

Det ble stemt over forslaget og 33 stemmer var for at ordet «sterkt» strykes.  

Vedtak: Kirkelig Fellesråd i Oslo (KfiO) ønsker på prinsipielt grunnlag å 

overta gravferdsdriften i Oslo jfr Gravferdslovens § 3. 

KfiO sender denne saken videre til Oslo Kommune for 

behandling i kommunens organer, inklusive Oslo Bystyret. KfiO 

vil etter denne behandling fatte et endelig vedtak i saken. 

 



Sak F 13/12 Organisering av kirken i Oslo 
 

Oslo Bispedømmeråd (Obdr) har sendt ut et forslag til strukturelle endringer 

for Østre Aker prosti og Domprostiet. Dette saksdokumentet er høringssvar fra 

Kirkelig Fellesråd i Oslo (Kfio). I stor grad er uttalelsen en støtte til forslagene. 

Det er likevel en organisasjonsmessig svakhet at KfiO ikke har vært 

representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet planen.  

 

KfiO finner det unaturlig å svare på de enkelte høringsspørsmål. Flere av 

spørsmålene er det jo KfiO som skal ta stilling til på et senere tidspunkt. KfiO 

gir et overordnet høringsvar om en del av prinsippene bak saken. 

 

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak: 

Kirkelig fellesråd i Oslo støtter kirkevergens innstilling til høringsuttalelse. 

 

 

Det kom inn følgende forslag til vedtak fra fellesrådet: 
 

Forslag 1 fra Karen Marie Engeseth, Rødtvet menighet 
I tillegg til det foreslåtte vedtaket tas følgende inn: KfiO beklager imidlertid at alle 

sokn ikke har fått muligheten til å avgi høringssvar på mål og premisser for 

endringsprosessene, samt foreslåtte virkemidler for endring av struktur og 

organisering.  

 

Forslag 2 fra Kai Lindseth, Høybråten menighet  
Fellesrådet savner en tilnærming fra bispedømmerådet som ser bispedømmet som en 

helhet. Vi forventer at kirken tar ansvar for de ulikheter som råder, og setter inn 

innsatsen for å skape bedre forhold der behovet er størst. 

 

Forslag 3 fra  Kai Lindseth, Høybråten menighet 
KfiO savner en offensiv strategi som ser på ressursene i hele Bispedømmet, og som 

samhandler med kommune og stat i dette området.  

 

Forslag 4 fra Paul Smedbakken, Romsås menighet: 
Det er et ønske fra Fellesrådet at alle juridiske aspekt vurderes og at det gjøres en 

konsekvensanalyse først.  

 

Det ble stemt over forslag 4 først som ble vurdert som det mest radikale. 

Det ble også foretatt nytt opprop av stemmeberettigede og det var på dette tidspunktet 

45 stemmeberettigede til stede.  

 

Forslag 4 ble vedtatt med 23 stemmer for og 22 stemmer mot. Som en konsekvens av 

dette ble det ikke stemt over de andre forslagene til vedtak. 

 

Vedtak: Det er et ønske fra Fellesrådet at alle juridiske aspekt vurderes og at 

det gjøres en konsekvensanalyse først.  

 

 

Det ble også fremmet en protokolltilførsel fra Bjrøn Engstrøm, Ellingsrud menighet. 

Denne følger vedlagt.  

 

 

 

 

 



Sak F 14/12 Orienteringssaker 
 

14.1 Protokoll fra Hovedkomiteen 16.02. 2012, 27.03. 2012 og 22.05.2012 

 

Vedtak: Protokollene fra hovedkomiteens møter 16.02.2012, 

27.03.2012 og 22.05.2012 tas til orientering. 

 

 
Eventuelt 
Ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset orienterte om situasjonen vedrørende 

menighetsregnskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll tilførsel fra Bjørn Engstrøm, Ellingsrud menighet til Sak 13.12 Organisering av 

kirken i Oslo 

 

Kirkevergens forslag har noen kritiske bemerkninger, men mangler tre viktige elementer: 

 

Det ene er at forslaget til organisering bare omhandler to prostier i Oslo og ikke ser prostienes 

ressurser samlet og under ett.  

Den andre innvendingen er at forslaget innebærer en ytterligere svekkelse av lokalkirkene og i 

de to prostiene som allerede er sterkt svekket.  

Det tredje er behovet for konsekvensanalyse. 

 

En vesentlig svakhet ved utredningen er altså t den ikke ser på prostiene i Oslo i sammenheng, 

men bare tar for seg to av prostiene. Skal man fordele ressurser på en rettferdig måte må 

prostiene ses i sammenheng. Det foreligger her forslag om sammenslåing av sokn og 

salg/utleie av kirker i to prostier uten at tilgjengelige ressurser i andre prostier er tatt i 

betraktning. Dette er en alvorlig innvending som bør gjenspeiles i fellesrådets uttalelse.  

 

Loka tilhørighet, lokalt nærvær og kirkelig oppslutning i lokalmiljøet oppnås ikke ved 

sammenslåing av sokn og salg eller utleie av lokalkirker. Gjennomført bemanningsplan har 

svekket kirkene i Groruddalen og (og jeg går også ut fra gjelder Domprostiet) på en effektiv 

måte, samtidig som dette er de områdene i byen hvor det  er størst behov for å styrke kirkene 

og lokalmenighetene. Det er viktig at den norske kirke er nærværende i disse områdene av 

byen. De samlede ressursene vi har tilgjengelig i Oslo bør fordeles slik at de tilføres der hvor 

behovene er størst. Det er også feil å styrke administrasjonen hos kirkeforvaltere, KfiO, 

eventuelt også i prostiledd og Bispedømmeråd, samtidig som man svekker bemanningen i 

lokalkirkene. Kort sagt kan man si at forslaget til organisering er feil medisin. Man svekker 

der hvor behovet er størst og styrking er størst.  

Dette synspunktet som bør gjenspeiles i Fellesrådets uttalelse.  

 

Oslo, den 7.juni 2012 

Bjørn Engstrøm, Ellingsrud menighet 
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