
 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo Administrasjonsavdelingen 

 

 

Oslo bispedømmeråd 2016-2019 

 

Dato: 08.04.2019 kl. 16:00 
Sted: Bispegården 
Arkivsak: 17/00149 

  

Tilstede:  Gard Realf Sandaker-Nielsen, Harald Hegstad, Kari Veiteberg, Odd 

Einar Dørum, Jørgen Foss, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin 

Skjøtskift, Jofrid Brennsæter, Anne Berit Evang, Tone Louise 

Stranden, Katja Eidesen (sakene 22-32) 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Knut Lundby (uten stemmerett) 

  

Forfall:   
  

Andre: Elise Sandnes – stiftsdirektør (alle sakene) 

Eldrid Eide Røyneberg – personalsjef (sakene 22-24 og 26-32) 

Magnar Helgheim – økonomi- og adm.sjef (sakene 22-24 og 26) 

Jorunn Elisabeth Berstad Weyde – kirkefagsjef (sakene 25,33-35) 

Knut Erik Tveit – kulturrådgiver (sakene 25 og 35) 

Eigil Morvik – prost i Søndre Aker (sak 37) 

Thomas Berbom – kommunikasjonsrådgiver (alle sakene) 

Inger Anne Naterstad – Presteforeningen (alle sakene) 

Heinke Foertsch – (alle sakene) 

  

 
Åpen halvtime 

Oslo bispedømmeråd inviterte for første gang til åpen halvtime i forkant av rådets møte. 

Kulturutvalget i Østre Aker og Haugerud menighet, representert ved Heinke Foertsch, Hans 

Arne Akerø og Ieva Berzina, orienterte om de siste ni års kulturarbeid knyttet til Østre Aker 

kirke. 

 

 

SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

 

23/19 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 25.02.2019 3 

Saker til behandling 

 

24/19 Referat- og orienteringssaker 3 

25/19 Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18. 3 
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26/19 Nye Kirkens hus - Intensjonsavtale 4 

27/19 
Tilsetting, sokneprest i Asker sokn, Asker prosti 

- Unntatt offentlighet  
4 

28/19 
Tilsetting, kapellan i Lambertseter sokn i Søndre Aker prosti 

- Unntatt offentlighet  
5 

29/19 

Tilsetting av kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som 

tjenestested 

- Unntatt offentlighet  

6 

30/19 

Tilsetting av kapellan 2 i Vestre Aker prosti med Ris sokn som 

tjenestested 

- Unntatt offentlighet  

6 

31/19 
Tilsetting trosopplærer 50% Sandefjord, Døveprostiet 

- Unntatt offentlighet  
7 

32/19 
Tilsetting trosopplærer 50% Oslo, Døveprostiet 

- Unntatt offentlighet  
7 

33/19 Utlysning mindreforbruksmidler trosopplæring 8 

34/19 Strategiske satsinger 2019/2020 - utlysning midler 10 

35/19 Høring - Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen . 10 

36/19 Kirkevalget 2019 - orientering 10 

37/19 Enhetlig ledelse - rapport fra prosjektgruppen 11 

38/19 Eventuelt 11 

   

 

 

 

 

22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 27/19 – 32/19 behandles for lukkede 

dører.  

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 27/19 – 32/19 behandles for lukkede 

dører.  
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23/19 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 25.02.2019 
 

Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Obdr 25.02.2019 godkjennes uten merknader. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Protokoll fra møte i Obdr 25.02.2019 godkjennes uten merknader. 

 

 

 
Saker til behandling 

24/19 Referat- og orienteringssaker 
 
24/19.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. 

 Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder. 
24/19.2 Referat fra biskopens ledermøte 07.02.2019 
24/19.3 Referat fra regionalt kontaktmøte 12.02.2019 

24/19.4 Protokoll fra Ungdomstinget 2019 

 

Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering.  

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering.  

 

 

 

 

25/19 Kunst- og kultur. Oppfølging av KM vedtak 11/18. 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for orienteringen og vil legge Kirkemøtets vedtak til grunn i det 

videre arbeidet i Oslo bispedømme. 

 
Møtebehandling 

Kulturrådgiver Knut Erik Tveit innledet til samtale. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker for orienteringen og vil legge Kirkemøtets vedtak til grunn i det 

videre arbeidet i Oslo bispedømme. 

 

 

 

 

26/19 Nye Kirkens hus - Intensjonsavtale 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd har i møte 8.april behandlet betinget leiekontrakt for kontorlokaler i 

Nye Kirkens hus. Oslo bispedømmeråd vedtar…(administrasjonen fremlegger endelig forslag 

til vedtak når utkast til betinget leieavtale foreligger) 

 

 
Møtebehandling 

Stiftsdirektør fremla følgende forslag til vedtak i møtet: 

Oslo bispedømmeråd har i møte 8.april behandlet betinget leieavtale for kontorlokaler i Nye 

Kirkens hus. Oslo bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å signere en betinget 

leieavtale med de merknader som kom frem i møtet. 

 

Harald Hegstad fremmet følgende tilleggsforslag:  

Bispedømmerådet ber administrasjonen utrede ulike alternativ for lokalisering av 

bispedømmets administrasjon fra årsskiftet 2019/20 frem til innflytting i Nye Kirkens hus. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Oslo bispedømmeråd har i møte 8.april behandlet betinget leieavtale for kontorlokaler i Nye 

Kirkens hus. Oslo bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å signere en betinget 

leieavtale med de merknader som kom frem i møtet. 

 

Bispedømmerådet ber administrasjonen utrede ulike alternativ for lokalisering av 

bispedømmets administrasjon fra årsskiftet 2019/20 frem til innflytting i Nye Kirkens hus. 

 

 

 

 

27/19 Tilsetting, sokneprest i Asker sokn, Asker prosti 
 

 

Forslag til vedtak 
Som sokneprest i Asker sokn i Asker prosti tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
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Møtebehandling 

 
Votering 

1. Karoline Astrup - enstemmig 

2. Arnfinn Eng - enstemmig 

Vedtak  

Som sokneprest i Asker sokn i Asker prosti tilsettes: 
1. Karoline Astrup 

Subsidiært tilsettes: 
2. Arnfinn Eng 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

28/19 Tilsetting, kapellan i Lambertseter sokn i Søndre Aker prosti 
 

 

Forslag til vedtak 
Som kapellan i Søndre Aker prosti med Lambertseter sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

1. Morten Huuse Fjøren – 9 stemmer 

Lars Kristian Gjone – 2 stemmer 

2. Lars Kristian Gjone - enstemmig 

3. Jakob Breda Antonsen - enstemmig 

 
Vedtak  

Som kapellan i Søndre Aker prosti med Lambertseter sokn som tjenestested tilsettes: 
1. Morten Huuse Fjøren 

Subsidiært tilsettes: 
2. Lars Kristian Gjone 

3. Jakob Breda Antonsen 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
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29/19 Tilsetting av kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som 
tjenestested 

 

 

Forslag til vedtak 
Som kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

3. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Arnfinn Eng – enstemmig 

2. Rune Klæboe – 4 stemmer 

Siri Sunde – 7 stemmer 

3. Rune Klæboe - enstemmig 

Vedtak  

Som kapellan i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested tilsettes: 

1. Arnfinn Eng 

 

Subsidiært tilsettes: 

2. Siri Sunde 

3. Rune Klæboe 

 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

 

30/19 Tilsetting av kapellan 2 i Vestre Aker prosti med Ris sokn som 
tjenestested 

 

 

Forslag til vedtak 
Som kapellan 2 i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested tilsettes: 

1. 

Subsidiært tilsettes: 

2. 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

1. Line Lindholm - enstemmig 

2. Espen Robsahm Kjørven - enstemmig 

Vedtak  

Som kapellan 2 i Vestre Aker prosti med Ris sokn som tjenestested tilsettes: 
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1. Line Lindholm 

 

Subsidiært tilsettes: 

2. Espen Robsahm Kjørven 

Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 

 

 

31/19 Tilsetting trosopplærer 50% Sandefjord, Døveprostiet 
 

 

Forslag til vedtak 
Som 50% trosopplærer i Sandefjord, Døveprostiet – med samarbeidsområdet ØST som 

tjenestested tilsettes: 
1.  
Subsidiært tilsettes: 
2.  

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

1. Jessica Elliot Rohde – 10 stemmer 

Ellen Charlotte Ricci – 1 stemme 
2. Ellen Charlotte Ricci - enstemmig 

 
Vedtak  

Som 50% trosopplærer i Sandefjord, Døveprostiet – med samarbeidsområdet ØST som 

tjenestested tilsettes: 
1. Jessica Elliot Rohde  
Subsidiært tilsettes: 
2. Ellen Charlotte Ricci 

 
Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

 

 

 

32/19 Tilsetting trosopplærer 50% Oslo, Døveprostiet 
 

 

Forslag til vedtak 
Som 50% trosopplærer i Oslo, Døveprostiet, med samarbeidsområdet ØST som tjenestested 

tilsettes: 
1 

Subsidiært tilsettes: 
2. 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 
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Møtebehandling 

 

 
Votering 

1. Stine Burvald Enersen – enstemmig 

2. Livia Andrea Cabezas Serpa - enstemmig 

 
Vedtak  

Som 50% trosopplærer i Oslo, Døveprostiet, med samarbeidsområdet ØST som tjenestested 

tilsettes: 

 
1. Stine Burvald Enersen 

Subsidiært tilsettes: 
2. Livia Andrea Cabezas Serpa 

Tiltredelse etter avtale med Oslo biskop. 

 

 

 

 

 

33/19 Utlysning mindreforbruksmidler trosopplæring 
 

Forslag til vedtak 
 

Oslo bispedømmeråd vedtar følgende kriterier for utlysning av mindreforbruk 

trosopplæringsmidler: 

 
1. Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på frivillighet i den lokale 
trosopplæringen. 

Oslo bispedømmeråd har i 2018/19 en satsning på frivillighet. I den forbindelse ønsker vi 

å stimulere til tiltak som kan bidra til økt kompetanse på feltet trosopplæring og frivillighet. 

 
a) Hvordan kan den sentrale dimensjonen frivillighet bedre integreres i de lokale 

trosopplæringstiltakene?  
b) Utvikle tiltak som fremmer frivillighet i trosopplæringen.  

 
2. Tiltak som stimulerer til nye – eller videreutvikler – tiltak for tweensfasen og 

ungdomsfasen. 

Det er stadig behov for nyutvikling av tiltak for ungdom etter konfirmasjon, samt av tiltak 

for fasen tweens. 

 
- Tiltak for tweens/ungdom, enten i soknet eller i samarbeid mellom menighetene 

og/eller organisasjoner. Oslo bispedømmeråd ønsker å stimulere til samarbeid 
mellom menighetene og barne- og ungdomsorganisasjonene.   

- Menighetene må være tilskuddsmottaker der tiltaket er et samarbeid mellom en eller 
flere menigheter og en organisasjon.  

- Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull, dette gjelder både ved 
utadrettet breddetiltak eller materiell.  



 

DEN NORSKE KIRKE 
Oslo Administrasjonsavdelingen 

 
- Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende. Det er 

mange gode tiltak som er utviklet på bakgrunn av andres erfaringer. Ta derfor gjerne 
utgangspunkt i eksisterende tiltak.  

                                          
3.  Støtte til ansatte og frivillige for deltakelse på trosopplæringskonferansen, inntil tre 
per sokn  

- Støtte til trosopplæringskonferansen prioriteres etter at det er innvilget støtte til 
kategori 1 og 2.  

 

Oslo bispedømmerådet gir stiftsdirektøren fullmakt til å vedta tildelingen. 

 

 
Møtebehandling 

Tone Louise Stranden foreslo et nytt punkt 3: 

Dåp - tiltak rettet mot babyer og deres foresatte med hensikt å rekruttere til dåp. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt med forslaget til Stranden tatt inn som nytt punkt 3. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar følgende kriterier for utlysning av mindreforbruk 

trosopplæringsmidler: 

 
1. Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på frivillighet i den lokale 
trosopplæringen. 

Oslo bispedømmeråd har i 2018/19 en satsning på frivillighet. I den forbindelse ønsker vi 

å stimulere til tiltak som kan bidra til økt kompetanse på feltet trosopplæring og frivillighet. 

 
c) Hvordan kan den sentrale dimensjonen frivillighet bedre integreres i de lokale 

trosopplæringstiltakene?  
d) Utvikle tiltak som fremmer frivillighet i trosopplæringen.  

 
2.Tiltak som stimulerer til nye – eller videreutvikler – tiltak for tweensfasen og 
ungdomsfasen. 

Det er stadig behov for nyutvikling av tiltak for ungdom etter konfirmasjon, samt av tiltak 

for fasen tweens. 

 
- Tiltak for tweens/ungdom, enten i soknet eller i samarbeid mellom menighetene 

og/eller organisasjoner. Oslo bispedømmeråd ønsker å stimulere til samarbeid 
mellom menighetene og barne- og ungdomsorganisasjonene.   

- Menighetene må være tilskuddsmottaker der tiltaket er et samarbeid mellom en eller 
flere menigheter og en organisasjon.  

- Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av ett eller flere årskull, dette gjelder både ved 
utadrettet breddetiltak eller materiell.  

- Tiltak må være av en slik art at det kan inspirere andre til å gjøre liknende. Det er 
mange gode tiltak som er utviklet på bakgrunn av andres erfaringer. Ta derfor gjerne 
utgangspunkt i eksisterende tiltak.  

                                         
3. Dåp -  tiltak rettet mot babyer og deres foresatte med hensikt å rekruttere til 

dåp. 

   
4. Støtte til ansatte og frivillige for deltakelse på trosopplæringskonferansen, 

inntil tre per sokn  
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- Støtte til trosopplæringskonferansen prioriteres etter at det er innvilget støtte til 

kategori 1 og 2.  

 

Oslo bispedømmerådet gir stiftsdirektøren fullmakt til å vedta tildelingen. 

 

 

 

 

34/19 Strategiske satsinger 2019/2020 - utlysning midler 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd støtter alternativ A i det fremlagte saksdokumentet og øremerker kr 

500.000 til en samlet satsing på menighetenes kommunikasjonsarbeid i 2019/2020. 

Administrasjonen bes om å kartlegge menighetenes behov og utarbeide en tiltaksplan.  

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd støtter alternativ A i det fremlagte saksdokumentet og øremerker kr 

500.000 til en samlet satsing på menighetenes kommunikasjonsarbeid i 2019/2020. 

Administrasjonen bes om å kartlegge menighetenes behov og utarbeide en tiltaksplan.  

 

 

 

 

35/19 Høring - Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen  
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd oversender høringssvar til Langtidsplan pilegrim med de endringer 

som fremkom i møtet. 

 
Møtebehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum presenterte momenter til høringssvaret som ble oversendt 

administrasjonen for innarbeiding i høringssvaret. 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd oversender høringssvar til Langtidsplan pilegrim med de endringer 

som fremkom i møtet. 

 

 

 

36/19 Kirkevalget 2019 - orientering 
 

Forslag til vedtak 
Bispedømmerådet tar informasjon om forberedelser av Kirkevalget 2019 til orientering. 
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Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Bispedømmerådet tar informasjon om forberedelser av Kirkevalget 2019 til orientering. 

 

 

 

 

 

37/19 Enhetlig ledelse - rapport fra prosjektgruppen 
 

Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd takker for prosjektgruppen for et omfattende arbeid og tar rapporten til 

orientering.  

Oslo bispedømmeråd ber rådets leder ta bispedømmerådets innspill med i styringsgruppens 

videre oppfølging av rapporten. 

 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet ber om at saken tas opp til ny behandling i juni. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker for prosjektgruppen for et omfattende arbeid og tar rapporten til 

orientering.  

Oslo bispedømmeråd ber rådets leder ta bispedømmerådets innspill med i styringsgruppens 

videre oppfølging av rapporten. 

Saken tas opp til ny behandling i bispedømmerådets møte i juni. 

 

 

 

 

 

38/19 Eventuelt 
 
Møtebehandling 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

 

 

 

 


