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Rapport fra prosjekt Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme 
De tre fellesrådene i Oslo bispedømme, Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop ble i 2016 enige 

om å igangsette prosjekt Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme. Det ble nedsatt en 

styringsgruppe (lederne av de fire rådene og Oslo biskop) og en prosjektgruppe som fikk i 

oppdrag «å utarbeide modeller med anbefalt forslag til modell, for hvordan kirken i Oslo kan 

organiseres for å oppnå målsettingen om felles arbeidsgiveransvar og enhetlig strategisk 

ledelse i Oslo bispedømme».  

Underveis i arbeidet ble noen av premissene endret og mandatet justert og 20. mars 2019 

overleverte prosjektgruppen sin sluttrapport til styringsgruppen. Rapporten inneholder en 

beskrivelse av dagens organisering, utfordringer knyttet til denne, mulige veivalg innenfor 

fem hovedområder (demokratisk styringsstruktur, administrativ styringsstruktur, lokal ledelse, 

biskopens og embetslinjens rolle og funksjon og finansiering og relasjon til kommunene) og 

forslag til en helhetlig modell for organisering av kirken i Oslo bispedømme.  

Styringsgruppen drøftet rapporten på sitt møte 20. mars og vedtok å oversende 

prosjektgruppens rapport videre til de fire rådene til orientering. Det er rådene som er 

oppdragsgivere for prosjektet, og styringsgruppen finner det naturlig at rådene får anledning 

til en første drøfting av prosjektgruppens rapport før styringsgruppen har en grundigere 

samtale om rapportens innhold og hvilke følger denne eventuelt kan få.  

Styringsgruppen skal ha sitt neste møte 6. mai og ber om at de fire rådene, i forkant av dette, 

har hatt en første samtale om prosjektrapporten. Eventuelle tilbakemeldinger til 

styringsgruppen kan enten skje skriftlig til prosjektsekretær (Eigil Morvik, 

em338@kirken.no) eller muntlig via rådenes leder direkte inn i styringsgruppen. Dersom 

rådene ønsker at noen fra prosjektgruppen (leder eller prosjektsekretær) skal presentere 

rapporten for rådet, så er det åpent for det.  

For styringsgruppen vil det være nyttig å få tilbakemelding om hva rådene tenker om 

prosjektgruppens forslag til modell, hvilke elementer som eventuelt er problematisk og 

hvordan en ser for seg det videre arbeidet med saken.  
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Stein Øgrim      Eigil Morvik 

Leder av styringsgruppen     prosjektsekretær 

 

 

Vedlegg: Rapport fra styringsgruppen 


