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Saksutredning: 
 
1. Tidligere saksgang 
Det vises til Oslo bispedømmeråds behandling i møte 24.mars d.å. av sak 22/14: Organisering av 
kirken i Nordre Aker og Vestre Aker prostier.  På bakgrunn av gjennomførte konsultasjoner med 
menighetene i Nordre Aker prosti og Vestre Aker prosti fattet Oslo bispedømmeråd vedtak om 
forslag til endringer i kirkelig inndeling i alle soknene i Nordre Aker prosti, samt forslag til endringer i 
kirkelig inndeling i soknene Røa, Sørkedalen, Maridalen, Nordberg, Bakkehaugen, Vestre Aker og 
Majorstuen sokn i Vestre Aker prosti. 
 
Det ble utarbeidet et høringsnotat bygget på saksfremlegget til sak 22/14, med de endringer som ble 
vedtatt på møtet. Høringsnotatet ble sendt til de berørte menigheter, proster, kirkeforvaltere, 
Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo kommune med høringsfrist 20. mai. Ved høringsfristens utløp var det 
kommet inn høringssvar fra alle høringsinstansene, med unntak av Grefsen menighet. Musikernes 
fellesorganisasjon har sendt uttalelse til saken. Enkeltpersoner og interessegrupper knyttet til 
menighetene har også gitt skriftlige uttalelser.  
 
I saksframlegget til sak 22/14 er det gjort rede for bakgrunnen for å sette i gang prosessen med 
organisering av Nordre Aker og Vestre Aker prostier. Punkter fra dette blir i liten grad gjentatt i dette 
saksfremlegget, med mindre det i høringen har kommet fram synspunkter og vurderinger som skal 
legges til bakgrunnsmaterialet. Alle saksdokumenter og høringssvar ligger på Oslo bispedømmes 
hjemmesider www.kirken.no/oslo/ under organisering av kirken i Oslo. 
 
Den 5. juni 2014 var prost og kirkeforvalter fra de berørte prostiene, kirkeverge, assisterende 
kirkeverge og personalsjef i Kirkelig fellesråd, samt rådgivere på trosopplæring, rådgiver kultur og 
stiftsdirektør samlet for å drøfte og vurdere innkomne høringssvar og utarbeide forslag til fremtidig 
organisering av menighetene i de aktuelle prostiene.  
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Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av §3 i regler for 
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X  
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2. Bakgrunn for arbeid med organisering av kirken i Oslo 
For orientering om mål, premisser, kriterier og virkemidler for organisering av kirken i Oslo vises det 
til Oslo bispedømmeråds vedtak i sak 86/11, og til kapittel 5 i rapporten Organisering av kirken i Oslo 
– Anbefalinger om endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti.  Kapittelet 
ble bearbeidet i høringsnotatet basert på sak 22/14. Sak om organisering av kirken i Oslo har også 
vært behandlet i OBDR sakene 062/12, 092/12 og 20/13. 
 
3. 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. 

 
 
4. Høringssvar Nordre Aker prosti  
Det vises til vedlegg: Sammenfatning av høringssvarene, hvor Bispedømmerådets vedtak 22/14 og 
oppfølgingsspørsmålene i høringen er gjengitt i sin helhet.  
 
 
Sagene og Iladalen menigheter 

 OBDR vedtak 022/14 -1: Sagene og Iladalen sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett 
sokn: Sagene og Iladalen sokn. Sagene og Ila er kirker i det nye soknet. OBDR anbefaler at 
muligheter for utleie av Ila kirke i sambruk med menighetens egen virksomhet utredes videre.  

 

Både Sagene og Iladalen menigheter har ønsket sammenslåing. I sine høringssvar har menighetene 
fastholdt dette.  Sammenslåingen støttes også av prost og kirkeverge. Stabene er allerede 
samlokalisert i Ila kirke. Kontorlokalene i Ila kirke fungerer tilfredsstillende for de ansatte.  
Menighetene har utviklet et gudstjenestesamarbeid som baserer seg på at det ikke feires 
gudstjeneste på samme tid i de to soknene. Dette videreføres. Det er allerede utleie av lokaler til 
eksterne i Ila kirke: Til International Victory Fellowship hver søndag ettermiddag, Johanitterordenen 
én gang i måneden og Narcotic Anonymous hver lørdag. Det leies også fortløpende ut til kor og 
borettslag i nærmiljøet. OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Ila kirke i sambruk med 
menighetens egen virksomhet utredes videre i forståelse med menighetsrådet og fellesrådet.  

 
Stiftsdirektørens innstilling: 
Sagene og Iladalen sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Sagene og Iladalen sokn. 
Sagene og Ila er kirker i det nye soknet. OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Ila kirke i sambruk 
med menighetens egen virksomhet utredes videre i forståelse med menighetsrådet og fellesrådet.  
 
Paulus og Sofienberg menigheter 

 OBDR vedtak 022/14-2: Paulus og Sofienberg sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett 
sokn: Paulus og Sofienberg sokn. Paulus og Sofienberg er kirker i det nye soknet 



 
Paulus og Sofienberg menigheter har felles trosopplærer og felles kapellan. Menighetene 
samarbeider tett i et demografisk homogent område. Paulus kirke er fra 1. mai 2014 stengt grunnet 
rehabilitering. Stengingen vil trolig vare fram til 2017. I denne tiden vil stabene ha felles kontor i 
Sofienberg menighetshus.   
 
Paulus menighet tar til etterretning og godtar forslaget om sammenslåing, samtidig som menigheten 
holder frem sitt hoved ønske: En sammenslåing av de tre menighetene Paulus, Sofienberg og 
Lilleborg. Dette ble drøftet i konsultasjonene med menighetene. Lilleborg har argumentert mot å bli 
slått sammen med Paulus og Sofienberg, da menigheten ikke synes at det er en naturlig tilhørighet 
for menigheten, og av frykt for å bli liten i forhold til de to andre menighetene.  Stiftsdirektøren og 
prosten støtter Lilleborgs konklusjon med begrunnelse i at Lilleborg menighet har sitt sterkeste 
samarbeid med bydel Sagene og Torshov menighet. Sofienberg menighet ønsker ikke sammenslåing 
med Paulus menighet og mener at et utvidet og forpliktende samarbeid er å foretrekke framfor 
sammenslåing av soknene. De viser til at samarbeidet mellom de to menighetene i den perioden 
Paulus kirke er stengt, kanskje vil føre til et ønske om sammenslåing et stykke frem i tid. Prosten 
mener imidlertid at avgjørelsen om sammenslåing bør tas nå.  
Sofienberg og Paulus har sammenfallende ideer om hva som kan føre til utvikling og vekst i 
menighetene.  
 
I prosessen er det kommet opp spørsmål om fremtidig status for Paulus og Sofienberg kirker ved en 
sammenslåing til ett sokn, jf. blant annet høringssvar fra hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo. 
Det er stilt spørsmål ved om både Paulus og Sofienberg kirker skal ha likeverdig status som kirker i 
soknet når Paulus kirke er ferdig rehabilitert. Kirkevergen og stiftsdirektøren er samstemte i at begge 
kirker skal være i bruk som kirker i Den norske kirke, også etter gjenåpningen av Paulus kirke. Det er 
på denne bakgrunn mulig og ønskelig å tenke seg en differensiert bruk og et differensiert 
gudstjenesteliv ut fra kirkenes egenart. Kirkevergen har framholdt at det samtidig er viktig å skille 
mellom kirke med forordning og kirke uten forordning. Kirkevergens vurdering om at begge kirkene 
skal være i bruk som kirker i Den norske kirke, er ikke det samme som at det skal være forordnede 
gudstjenester i begge kirkene.  
Det vil uavhengig av soknesammenslåing, være påkrevd at det utarbeides en helhetlig strategi for 
menigheten(e) på Grünerløkka og Sofienbergområdet som innbefatter en fremtidig bruk Paulus og 
Sofienberg kirker. Menighetsrådet må være premissleverandør i et slikt arbeid.  Om det fattes vedtak 
om sammenslåing, vil vedtaket følges opp med en oppfordring rettet til soknet om å bruke de 
nærmeste to årene på å utarbeide en strategi for soknet.  

 
Stiftsdirektørens innstilling: 
Paulus og Sofienberg sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Paulus og Sofienberg sokn. 
Paulus og Sofienberg er kirker i det nye soknet.  

 
Torshov og Lilleborg menigheter 

 OBDR vedtak 022/14-3: Torshov og Lilleborg sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett 
sokn: Torshov og Lilleborg sokn. Torshov og Lilleborg er kirker i det nye soknet. 

 
I konsultasjonene og i høringssvar har det kommet fram at Lilleborg og Torshov menigheter 
samarbeider bredt om mange av menighetenes satsningsområder. Menighetene orienterer seg mot 
samme bydel, Sagene bydel, selv om Lilleborg også har adresser som hører til i Grünerløkka bydel. 
Begge menighetene ønsker å utvikle det gode samarbeidet som skjer mellom menighetene, men 
uten at menighetene slås sammen. Lilleborg er mot sammenslåing fordi menigheten forstår det slik 
at en sammenslåing vil føre til en reduksjon av antall tilsatte og ser det som nødvendig at nåværende 
bemanning opprettholdes. I diskusjonen om en mulig sammenslåing mellom Paulus, Sofienberg og 
Lilleborg (se over) har Lilleborg gitt uttrykk for at dersom det konkluderes med sammenslåing, er det 
Torshov og Lilleborg som må være i samme enhet.  



Torshov vil ikke ha sammenslåing før det er bekreftet at bemanningen opprettholdes. Oslo 
bispedømmeråd vedtok ny bemanningsplan for prestene i 2009/10. Siden den gang har det vært 
kjent at Nordre Aker prosti har hatt én prestestilling for mye. Dette er nå redusert til 50 %.  Nordre 
Aker skal ved ledighet redusere prestebemanningen med ytterligere 50 % stilling. Prosten har med 
bakgrunn i dette signalisert at Lilleborg og Torshov til sammen vil ha tre prestestillinger (i dag har de 
fire) og at prostens menighetstjeneste av samme grunn anbefales lagt til Torshov og Lilleborg. 
 
Som det kommer fram i høringen, har flere grupper som tilhører Lilleborg kirke uttalt seg til fordel for 
at Lilleborg menighet fortsetter som eget sokn med eget menighetsråd. Uttalelsene kan leses slik at 
flere er av den oppfatning at aktivitetene i Lilleborg kirke vil opphøre ved en sammenslåing av 
soknene. Dette må sies å være en misforståelse, all den tid Lilleborg kirke ikke er foreslått tatt ut av 
bruk.  
 
Prosten gir sin støtte til at Lilleborg og Torshov blir ett sokn framfor at Lilleborg slås sammen med 
Paulus og Sofienberg. Stiftsdirektøren deler prostens syn. Intensjonen er at organiseringen av kirken i 
Oslo skal føre til en styrking av det gode arbeidet som skjer i menighetene. En sammenslåing av 
menigheter vil gi en bedre utnyttelse av de ressursene det sammenslåtte soknet til sammen vil råde 
over.   
 
Lilleborg menighet er bedt om å uttale seg om mulig utleie av Lilleborg kirke i sambruk med 
menighetens arbeid. Lilleborg menighet mener at kirken ikke har mye kapasitet til utleie.  Om det 
fattes vedtak om sammenslåing av Torshov og Lilleborg sokn, må vedtaket følges opp med en 
oppfordring rettet til soknet om å bruke de nærmeste to årene på å utarbeide en helhetlig strategi 
for soknet. Menighetsrådet må være premissleverandør i et slikt arbeid. I denne vil en utarbeidelse 
av et utfyllende gudstjenesteliv for de to kirkene som nå er til disposisjon i soknet, samt en satsing på 
eksisterende gudstjenesteliv, være sentral.  
 
 
Stiftsdirektørens innstilling: 
Torshov og Lilleborg sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Torshov og Lilleborg sokn. 
Torshov og Lilleborg er kirker i det nye soknet. OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Ila kirke i 
sambruk med menighetens egen virksomhet utredes videre.  
 
 

Hasle og Sinsen menigheter 
Høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til følgende vedtak om endring av soknegrenser:  

 OBDR  022/14-7b: Endring av soknegrenser:  
Rode 4303, 4304 og 2108 vurderes overført fra Hasle sokn til Sinsen sokn.  

Høringsinstansene ble også bedt om å ta stilling til spørsmål vedrørende samarbeid/sammenslutning 
av de to menighetene, uten at det forelå konkret vedtak på dette i det oversendte høringsnotatet.  

 
Endring av soknegrenser 

I tidligere uttalelser tegnet Sinsen menighet et kart som viste menighetens ønske om en omfattende 
utvidelse av soknets grenser. Sinsen har senere i høringssvaret endret ønsket til bare å gjelde en del 
av rode 4303. Roden er pr. i dag delt, og er sentral i begge menigheter, blant annet fordi Frydenberg 
ungdomsskole ligger der. I roden er det planlagt en stor utbygging. Forslaget til Sinsen innebærer en 
rokkering av tilhørigheten til Arcus-tomta, som er blant det største utbyggingsområdet i Hasle. Hasle 
går i mot en rodeendring, grunnet historisk tilknytning til området. Prosten støtter Hasle i dette, også 
fordi en overføring av adresser innenfor roden vil føre til at Hasle vil miste et stort utbyggingsområde 
slik at det blir stor ulikhet i størrelsen på Hasle og Sinsen menigheter. 
 



Stiftsdirektørens innstilling: 
Den foreslåtte rode endringen anbefales ikke.  

Organisering av Sinsen og Hasle sokn 
Som det ble vist til i høringsbrevet, er Sinsen sokn og Hasle sokn preget av store endringer og vekst i 
befolkningen i begge soknene. Befolkningsframskrivingen for Bydel Grünerløkka 2014-2024, viser at 
den forventede befolkningsveksten i bydelen er på 13.000. Det er utbyggingen av Lørenbyen (Sinsen) 
og Ensjøbyen (Hasle) som vil stå for det meste av befolkningsveksten. Det må presiseres at forventet 
øking av befolkningen i andre framskrivinger divergerer fra kommunens befolkningsframskriving, 
men at det forventes en betydelig vekst er udiskutabelt. Både Hasle og Sinsen sokn arbeider 
målbevisst for å møte den store befolkningsveksten. Sinsen og Hasle menigheter har tidligere 
argumentert for at menighetenes satsinger er mest tjent med at hvert sokn konsentrerer seg om 
hvert sitt utbyggingsområde. Oslo bispedømmeråd har tidligere vurdert det slik at den store 
befolkningsveksten i området tilsier at det forblir to sokn. En forutsetning er imidlertid at 
menighetene i stor grad inngår et forpliktende samarbeid. Høringsinstansene ble bedt om å 
kommentere dette, og menighetene opprettholder sitt ønske om forpliktende samarbeid framfor 
sammenslåing. Prosten skriver at det ikke kan sies sterkt nok at et forpliktende samarbeid er en 
forutsetning for en modell som ikke fører til sammenslåing av de to soknene.  

 
I vurderingen av høringssvarene og drøftingen av disse er det likevel kommet fram argumenter som 
tilsier at en sammenslåing av de to menighetene kan vise seg å bli en bedre løsning for Hasle og 
Sinsen menigheter i det store arbeidet som ligger framfor dem med hensyn til befolkningsveksten: 
- Begge stabene er små og sårbare. En sammenslåing vil gi et større fagmiljø. 
- Hver av menighetene har i dag 20 % trosopplæringsressurs. Det fremstår som en fordel om det 

kan utarbeides én plan for trosopplæring og om personalressursene på området i større grad kan 
samordnes.  

- Det ønskes tilført 100 % diakonressurs som deles mellom de to menighetene. Som med 
trosopplæringen, vil arbeidet bli lettere å tilrettelegge om diakonen kan konsentrere seg om 
tiltak knyttet til ett sokn. 

- Prosten har signalisert at det etter en omdisponering i prostiet, er muligheter for en tilføring av 
en halv prestestilling til Hasle og Sinsen menigheter. Også her kan arbeidet bli lettere å 
tilrettelegge i et sammenslått sokn. 

- En avtale om forpliktende samarbeid vil kunne være avhengig av god, personlig kjemi mellom de 
to stabene. Sammenslåing vil i sterkere grad forplikte stab og menighetsråd til å arbeide sammen 
og se på området som en enhet. 

- En sammenslåing vil vise at området er en demografisk enhet med store, felles utfordringer og 
muligheter. Den kraftige utbyggingen vanskeliggjør opprettholdelse av eksisterende 
menighetsgrenser, samtidig som justering av eksisterende grenser fort vil føre til en 
skjevfordeling av menighetene i forhold til størrelse og befolkning. Både Hasle menighet og 
prosten har i sine høringssvar anført at om det blir vedtatt en rodeendring slik Sinsen menighet 
ønsker, vil det være bedre om menighetene slås sammen.  

- En sammenslåing kan gi bedre grunnlag for rekruttering av menighetsråd, utvalg og frivillighet. I 
høringsnotatet kommer det fram at Hasle menighet ikke er fremmede for at dette kan være en 
mulighet.    

- Det er allerede samarbeid om gudstjenester i de to soknene. En sammenslåing vil gi et større 
grunnlag for å arbeide videre med gudstjenestelivet knyttet til de to kirkene. Det er også en 
fordeling av tjenestedager mellom prestene for begravelser og vielser. 

- Torshov nevner i sitt høringssvar at de ikke ser tungtveiende nok grunner til at Sinsen og Hasle 
opprettholdes som egne sokn, dersom prostiets øvrige sokn slås sammen, slik bispedømmerådet 
har foreslått i høringsbrevet.  

 
Intensjonen ved organiseringen av kirken i Oslo er at arbeidet skal føre til styrking av det gode 
arbeidet som skjer i menighetene, og at sammenslåing av menigheter vil gi en bedre utnyttelse av de 
ressursene det sammenslåtte soknet vil råde over. Også mellom Hasle og Sinsen sokn kan modellen 



forpliktende samarbeid bli en sårbar modell. Med bakgrunn i det vurderes en sammenslåing av Hasle 
og Sinsen menighet som positivt for Den norske kirkes nærvær i området. Det er også mest i tråd 
med øvrige vedtak i organiseringen av kirken i Oslo, der sammenslåing er valgt framfor forpliktende 
samarbeid. 

 
Stiftsdirektørens innstilling: 
Hasle og Sinsen  sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Hasle og Sinsen sokn.  
Hasle og Sinsen er kirker i det nye soknet 

 
 

5. Høringssvar Vestre Aker prosti 
 

Sørkedalen og Maridalen menigheter 

 OBDR vedtak 022/14 – 5: Røa og Sørkedalen vurderes sammenslått til ett sokn, Røa og 
Sørkedalen sokn. Røa og Sørkedalen er kirker i soknet. OBDR vedtak 022/14 – 6: Nordberg og 
Maridalen vurderes sammenslått til ett sokn, Nordberg og Maridalen sokn. Nordberg og 
Maridalen er kirker i soknet.   
 

De to vedtakene ble sendt ut som et spørsmål til de berørte menighetene, Røa og Sørkedalen, 
Nordberg og Maridalen, siden forholdet mellom de to menighetene er sammenlignbart og 
utgangspunktet for å stille spørsmål om sammenslåing er det samme. Høringssvarene fra hhv Røa og 
Nordberg viser at begge menighetene støtter Sørkedalen og Maridalens ønske om å forbli eget sokn 
med eget menighetsråd. Sørkedalen menighetsråd har lagt ved uttalelser fra foreninger i Sørkedalen 
samt fra Sørkedalen skoles driftsstyre. Disse støtter Sørkedalen menighets ønske om at Sørkedalen 
opprettholdes som eget sokn med eget menighetsråd.  
 
Gravferdsetaten skriver i sitt høringssvar at ved en sammenslåing av Røa og Sørkedalen sokn gis det 
muligheter for tildeling av gravplass på Sørkedalen kirkegård for personer som tilhører Røa sokn. 
Omorganiseringen av soknene kan medføre at det innen en viss tid ikke vil være ledige kistegraver 
dersom det skjer en øking av tildeling av gravplass for personer som soknet til Røa sokn. 
Gravferdsetaten vil følge med på om det ikke blir ledige kistegraver og i god tid varsle overordnet 
myndighet hvis det skjer og komme med forslag til tiltak. 
 
Sørkedalen og Maridalen frykter at særpreget hos de to menighetene vil forsvinne ved 
sammenslåing. Som det er vist til i tidligere saksutredninger, har Røa og Sørkedalen, Nordberg og 
Maridalen allerede felles stab og samarbeid. Det er derfor ingen økonomiske gevinster ved en 
sammenslåing av soknene. Den store skjevfordeling av antall medlemmer i soknene viser at det ikke 
vil være jevnbyrdige sokn som slås sammen. Soknenes uttalelser om at de små soknene vil stå i fare 
for å miste sin identitet og tilhørighet er derfor tillagt stor vekt i vurderingen av spørsmålet om 
sammenslåing av soknene.  
 
Det er blitt problematisert at de to soknene, med sine svært lave medlemstall, videreføres som egne 
sokn og egne menighetsråd og slik får hver sin stemme i fellesrådet på lik linje med store sokn. 
Dersom de to menighetene opprettholdes som egne sokn i Vestre Aker prosti, vil det bidra til 
ytterligere demokratisk ubalanse når det gjelder prostienes medbestemmelse i fellesrådet. Denne 
problemstillingen er relevant. I arbeidet med ny kirkeordning bør kriteriene for representasjon i 
Fellesrådet diskuteres. Kirkevergen og stiftsdirektøren er imidlertid samstemte i at representasjon i 
fellesrådet ikke er en tilstrekkelig grunn for å slå sammen Røa og Sørkedalen og  Maridalen og 
Nordberg. 

 
 

Stiftsdirektørens innstilling 
Røa og Sørkedalen forblir to sokn. 
Nordberg og Maridalen forblir to sokn. 



 
 
 

Bakkehaugen, Vestre Aker og Majorstuen menigheter 
 

 OBDR vedtak 022/14 – 4: Majorstuen, Vestre Aker og Bakkehaugen sokn i Vestre Aker prosti 
slås sammen til ett sokn: Vestre Aker sokn. Vestre Aker og Bakkehaugen kirke er kirker i det 
nye soknet. OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Bakkehaugen kirke i sambruk med 
menighetens egen virksomhet utredes videre. Forutsatt at Oslo bispedømmeråd og Kirkelige 
fellesråd i Oslo vedtar å videreføre prosjektet MajorstuaPluss, anbefaler Oslo bispedømmeråd 
at Majorstuen kirke videreutvikles som prosjektkirke i bispedømmet og at kirken kan benyttes 
av Vestre Aker sokn etter avtale med fellesrådet. 

 
Det vises til høringssvar fra Bakkehaugen menighet. Bakkehaugen ønsker å opprettholde full 
soknestatus med eget menighetsråd og hevder at utvidet samarbeid er en bedre modell enn 
sammenslåing. Bakkehaugen ser fram til at Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker får på plass  
100 % stilling som trosopplæringsmedarbeider. Bakkehaugen har også planer for samarbeid og utleie 
til navngitte aktører. De øvrige menighetene respekterer eller tar ikke stilling til om Bakkehaugen skal 
være med i sammenslåingen.  
 
Majorstuen er positiv til sammenslåing og til felles menighetsråd med Vestre Aker sokn. For drøfting 
av videreføring av MajorstuaPluss vises det til saksbehandlingen av OBDR sak 56/14. Stiftsdirektøren 
anbefaler at Majorstuen menighet slås sammen med Vestre Aker menighet, og at det, forutsatt 
videreføring av MajorstuaPluss, i samarbeid med fellesrådet blir tilrettelagt for at noen 
menighetsaktiviteter og korvirksomhet kan videreføres i Majorstuen kirke. Majorstuen menighetsråd 
har vært tydelige på at de fortsatt ønsker gudstjenester i Majorstuen noen ganger i måneden. Dette 
må det tas stilling til i forbindelse med biskopens gudstjenesteforordning for Vestre Aker prosti. Det 
anbefales videre at fellesrådet utreder muligheter for videre utleie av Majorstuen kirke. 
 
En sammenslåing av Vestre Aker menighet og Bakkehaugen menighet vil føre til at de nå to 
menighetsrådene og to stabene vil kunne konsentrere seg om det samme geografiske området. Det 
samarbeides allerede om presteressursene, og en videreføring og utvikling av gudstjenestelivet i 
menighetene vil kunne planlegges og utvikles videre i et sammenslått sokn. Muligheter for utleie av 
Bakkehaugen kirke i sambruk med menighetens egen virksomhet bør utredes videre i forståelse med 
menighetsrådet og fellesrådet. Bakkehaugen har i prosessen mobilisert deler av nærmiljøet til støtte 
for videreføring av Bakkehaugen menighet som selvstendig sokn med eget menighetsråd. I denne 
mobiliseringen slår folk i menigheten særlig ring rundt Bakkehaugen kirke. Som tilfellet er med 
mobiliseringen rundt Lilleborg kirke, kan uttalelsene leses slik at flere er av den oppfatning at 
aktivitetene i Bakkehaugen kirke vil opphøre ved en sammenslåing av soknene. Dette må sies å være 
en misforståelse, all den tid Bakkehaugen kirke ikke er foreslått tatt ut av bruk.   
 
Både Bakkehaugen og Majorstuen menigheter ønsker at navnet på det sammenslåtte soknet skal ha 
med seg navnet til de tre menighetene som er opprinnelsen til soknet. Majorstuen foreslår navnet 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn. Navneforslaget som ble sendt ut på høring var Vestre 
Aker sokn. Bakkehaugen mener at det er viktig å unngå navnesammenfall mellom prostiet og den 
nye menigheten. I organiseringen av kirken i Oslo er det ingen lik praksis på å sette navn på 
sammenslåtte sokn. Det er gitt navn etter område, (Sentrum og St. Hanshaugen sokn) navn etter 
opprinnelig sokn (Grorud sokn) og treleddet og toleddet navn: Høybråten, Stovner og Fossum sokn, 
og Gamlebyen og Grønland sokn. Det er slik mulig å gi soknet et treleddet navn i samsvar med to av 
menighetenes ønske. Det som kan tale imot er at navnet på soknet blir svært langt.  
 
Gravferdsetaten har i sitt høringssvar påpekt at en sammenslåing mellom menighetene kan føre til at 
det innen en hvis tid ikke vil være ledige kistegraver på Vestre Aker kirkegård dersom det skjer en 
øking av tildeling av gravplass for personer som soknet til Majorstuen sokn. Bakkehaugen og Vestre 



Aker har fra før av tildelt gravsted på Vestre Aker kirkegård i tillegg til Nordre gravlund, og Voksen 
kirkegård. Majorstuen sokn har i dag tildelt gravsted på Voksen kirkegård og Vestre gravlund. 
Gravferdsetaten vil følge med på om det ikke blir ledige kistegraver og i god tid varsle overordnet 
myndighet hvis det skjer og komme med forslag til tiltak. 

 
Stiftsdirektørens innstilling: 
Majorstuen, Vestre Aker og Bakkehaugen sokn i Vestre Aker prosti slås sammen til ett sokn: 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.  
Vestre Aker og Bakkehaugen kirke er kirker i det nye soknet. OBDR anbefaler at muligheter for utleie 
av Bakkehaugen kirke i sambruk med menighetens egen virksomhet utredes videre.  
Forutsatt at Oslo bispedømmeråd og Kirkelige fellesråd i Oslo vedtar å videreføre prosjektet 
MajorstuaPluss, anbefaler Oslo bispedømmeråd at Majorstuen kirke videreutvikles som prosjektkirke 
i bispedømmet og at kirken kan benyttes av Vestre Aker sokn etter avtale med fellesrådet. 

 
Endring i soknegrenser: 
Høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til følgende vedtak om endring av soknegrenser:  

 OBDR vedtak 022/14 – 7a: Rode 4404 foreslås overført fra Bakkehaugen til Grefsen.  
 

Deler av rode 4404 ble overført fra Grefsen til Bakkehaugen sokn i forbindelse med justering av 
soknegrenser i 2009. Både Bakkehaugen og Grefsen sokn ser det som naturlig at endringen omgjøres.  
 
Bakkehaugen ønsker også en grenseregulering slik at Berg barneskole og Tåsen skole, med nedre del 
av Nordberg, legges til Bakkehaugen. Sammenslåing av soknene opphever menighetsgrensene innad 
i soknet. Med dette kan det ligge til rette for at samarbeidet med Berg barneskole kan legges til 
Bakkehaugen kirke.  Det vil ikke bli foretatt en vurdering av grenseregulering i forhold til nedre del av 
Nordberg. 

 
Stiftsdirektørens innstilling: 
Rode 4404 foreslås overført fra Bakkehaugen til Grefsen.  

 
 

 

Stiftsdirektørens forslag til vedtak:
 
Oslo bispedømmeråd vedtar på bakgrunn av konsultasjoner, innkomne høringssvar og uttrykte 
mål, premisser og virkemidler for organisering av kirken i Oslo: 

 
Nordre Aker prosti 
 
a) Sagene og Iladalen sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Sagene og Iladalen 

sokn. Sagene og Ila er kirker i det nye soknet.  
OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Ila kirke i sambruk med menighetens egen 
virksomhet utredes videre. 
 

b) Paulus og Sofienberg sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Paulus og Sofienberg 
sokn. Paulus og Sofienberg er kirker i det nye soknet.  
 

c) Torshov og Lilleborg sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Torshov og Lilleborg 
sokn. Torshov og Lilleborg er kirker i det nye soknet.  
OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Lilleborg kirke i sambruk med menighetens egen 
virksomhet utredes videre.  
 



d) Hasle og Sinsen sokn i Nordre Aker prosti slås sammen til ett sokn: Hasle og Sinsen sokn.  
Hasle og Sinsen er kirker i det nye soknet  

 
Vestre Aker prosti 

 
a) Majorstuen, Vestre Aker og Bakkehaugen sokn i Vestre Aker prosti slås sammen til ett sokn: 

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.  
Vestre Aker og Bakkehaugen er kirker i det nye soknet.  
OBDR anbefaler at muligheter for utleie av Bakkehaugen kirke i sambruk med menighetens 
egen virksomhet utredes videre.  
Forutsatt at Oslo bispedømmeråd og Kirkelige fellesråd i Oslo vedtar å videreføre prosjektet 
MajorstuaPluss, anbefaler Oslo bispedømmeråd at Majorstuen kirke videreutvikles som 
prosjektkirke i bispedømmet og at kirken kan benyttes av Vestre Aker sokn etter avtale med 
fellesrådet. 
 

b) Rode 4404 foreslås overført fra Bakkehaugen sokn til Grefsen sokn.  

 

 
 

 


