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Møteinnkalling  
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 
 

Møtedato: 22.06.2020 kl. 16:00 – 20:00 

Møtested: Bispegården 

Arkivsak: 19/04819 

 
Det serveres en enkel middag kl.16.00.  
Andakt i møterommet kl. 16:30 ved Ann-Kathrin Fjøren Kasbo.  
Forfall meldes til Elise Sandnes, es338@kirken.no, eller på telefon 958 32 458.  
 
Saksfremlegg og vedlegg er publisert i eMeetings. Saksfremlegg til sak 58/20 ettersendes. 
Uttalelse fra menighetsråd og innstilling i sak 57/20 ettersendes. 

 

SAKSLISTE   

53/20 
 

19/04971-31 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen  
 

 

54/20 
 

19/04971-32 
 

Godkjenning av protokoll 8.6.2020 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen 
 

55/20 
 

20/00892-8 
 

Referat- og orienteringssaker 22.6.20 
Saksordfører: Kjersti Jåvold Landmark  
 

 

56/20 
 

20/01887-9 
 

Tilsetting, kapellan i Lommedalen sokn - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
Saksordfører: Anne Anita Lillebø 
  

 

57/20 
 

20/02268-6 
 

Tilsetting; kapellan i Høybråten, Fossum og Stovner sokn i 
Groruddalen prosti - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 
25 første ledd 
Saksordfører: Inger Johanne Aas 
  

 

58/20 
 

20/02375-2 
 

Endring i bemanningsplan menighetsprester 
Saksordfører: Harald Hegstad  
 

59/20 
 

20/01894-2 
 

Etablering av Forandringshus KFUK-KFUM i Ellingsrud 
kirke 
Saksordfører: Kristin Skjøtskift  
 

60/20 
 

17/03968-12 
 

Stiftelsen Collettsgate 43 
Saksordfører: Odd Einar Dørum  
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61/20 
 

18/02514-6 
 

Supplerende oppnevning til representantskapet Kirkens 
Bymisjon Olso 
Saksordfører: Arve Juritzen  
 

62/20 
 

20/02606-1 
 

Rapport fra tros- og livssynsutvalget i Oslo kommune 
Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen  
 

63/20 
 

17/05182-9 
 

Møteplan 2021 
Saksordfører: Marius Berge Eide  
 

 

64/20 19/04971-33 Eventuelt 
 
 
OSLO, 12.06.2020 
 
 
Gard Realf Sandaker-Nielsen 
Leder 
 
 
Elise Sandnes 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/04971-31    

 
 

 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet. 
Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder. 
I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker 
som skal behandles i lukket møte. 
 

 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 56-57/20 behandles for lukkede dører. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

53/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 22.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 19/04971-32    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll 8.6.2020 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 8.6.2020 godkjennes uten merknader. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

           Oslo bispedømmeråd 2020-2023 22.06.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 421 20/00892-8    

 
 

 
 
 

Referat- og orienteringssaker 22.6.20 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Ungdomstinget 2020 
Følgebrev protokoll fra Ungdomstinget 2020 
 
 

Saksorientering 
55/20.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør 

  og Kirkerådets leder. 
55/20.2 Protokoll Ungdomstinget 2020 
55/20.3 Følgebrev protokoll Ungdomstinget  
 
 

 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

55/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 22.06.2020 



 Saker til behandling -  Tilsetting, kapellan i Lommedalen sokn :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Saker til behandling -  Tilsetting; kapellan i Høybråten, Fossum og Stovner sokn i Groruddalen prosti :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Sigmund Gulliksrud 102 20/02375-2    

 
 

 
 
 

Endring i bemanningsplan menighetsprester 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Tabeller fordeling og antall kirkelige handlinger 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn  

Kirkemøtet behandlet i 2019 ny fordelingsnøkkel til menighetsprestetjenesten i sak KM 
09/19, se https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/dokumenter_vedtak/kirkemotet-27.-mars---1.-april-2019/ 
 
Ny tildeling til menighetsprestetjenesten i Oslo bispedømme gir reduksjon på 5,1 mill med 
halvårs virkning fra 2020 og fullt ut fra 2021. Det er gjort en gjennomgang av budsjett opp 
mot forbruk som tilsier at vi ser behov for å ta ned 2,5 stilling gjeldende fra 2021.  
 
Bispedømmerådet vedtar bemanningsplan for menighetsprestetjenesten, det vil si antall 
stillingshjemler per prosti. Bispedømmerådet vedtok 8.juni i OBDR sak 49/20: 
 

Oslo bispedømmeråd viser til Kirkemøtets vedtak i 2018 om ny fordelingsnøkkel for 
menighetsprestetjenesten. Dette vedtaket innebærer at Oslo bispedømmeråd vil få 
5,1 millioner mindre i årlig tildeling.  
Oslo bispedømme vedtar som følge av ny fordelingsnøkkel å redusere 
menighetsprestetjenesten med 2,5 årsverk fra og med 2021.  
Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen om å få saken tilbake i møtet 22.juni med 
forslag til i hvilke prosti stillingene skal tas ned. 

 

Kriterier bemanningsplan menighetsprester 
Ved nedbemanning i 2016/17 ble det utviklet et kriteriesett bestående av antall 
medlemmer/tilhørende, folketall og forventet befolkningsvekst ca.10 år fram i tid. 
Medlemstall ble vektet 2/3 og befolkning 1/3. Se vedlegg for tabelloppsett. Kriteriene ble 
vedtatt etter å ha utredet og vurdert alternative kriterier og modeller for fordeling mellom 
prostiene. 
 

Prosess i Oslo bispedømme 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

58/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 22.06.2020 
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Det ble startet en prosess i møte med prostene 15.mai 2019 med gjennomgang av kriterier 
for fordeling og første samtale om hvordan prosessen for reduksjonen skulle tas. Det er 
avklart at reduksjon i stillinger må tas ved naturlig avgang. Det var enighet om å benytte de 
samme kriteriene for fordeling mellom prostiene som tidligere (medlemstall vektet 2/3 og 
befolkning 1/3), men med rom for justeringer. Det har videre vært samtaler i prostemøter, 
regionale- og lokale kontaktmøter og med prestene i prostiene. Etter prosess i 
partssammensatt utvalg, fikk alle prestene forklaring i eget møte og illustrert med felles 
Power Point presentasjon om behov for reduksjon, prosessen videre, om kartleggingen av 
arbeidstid og hva som ønskes oppnådd gjennom den. Det ble gjennomført kartlegging i vel 
to uker (avbrutt pga Korona) og det er på ulike måter gjennomført samtaler med prestene 
der informasjon fra kartleggingen er ivaretatt. 
 

Fra Biskopens ledermøte (BLM) i august 2019:  
Redusert bevilgning til prestetjeneste i Oslo bispedømme forutsetter omfordeling og 
fleksibilitet internt i prostiene som innebærer at det settes i gang en prosess både i 
menighetene og presteskapet om prestetjenesten arbeidsoppgaver og fleksibilitet. 
Dette gjøres i samråd med tillitsvalgte. 
Mindreforbruk og økonomiske reserver gir rom for å ta de nødvendige prosesser for 
å finne de beste løsningene på reduserte bevilgninger f.o.m 2020 og fullt ut fra 2021.  
Det arbeides med sikte på å ta ut 6 årsverk menighetsprestetjeneste innen 2023. De 
6 årsverkene tas ut ved naturlig avgang. I mellomtiden: 

 Finne frem til tjenlig fremgangsmåte for å tilpasse bemanningen i 

prostiet/soknet (omorganisering) i samsvar med behov som oppstår etter 

naturlig avgang. 

 Utøve vakansestyring og kontroll med hvilke stillinger som evt. må lyses 

ledige.  

Det arbeides videre med å etablere nødvendig fordeling av ressurser internt i 
prostiene på bakgrunn av oversikt over behov og strategiske satsinger. Bruk av 
presteressursene drøftes i lokale kontaktmøter. 
Det utarbeides en kommunikasjonsplan for endringene. 
 

Essensen av dette som ble lagt fram i BLM august 2019 står fast. Det understrekes at det 
var viktig å oppnå økt fleksibilitet og fordeling internt i prostiene. Dette for å sikre lik 
arbeidsbelastning og redusert sårbarhet ved kortere vakanser uavhengig av reduksjon av 
stillinger. De tillitsvalgte har gitt sin tilslutning til dette. Det eneste som er endret fra 2019 til 
nå, er at behovet for å redusere antall stillinger er halvert slik det ser ut nå.  
 
Følgende innstilling er gjort på bakgrunn av innspill fra prostene, tallmateriale med 
belastning per prest på gudstjenester og kirkelige handlinger samt utregning av fordeling 
mellom prostiene etter oppdaterte medlemstall og innbyggertall (vedlagt i eget dokument). 
Dette sammen med kjennskap til handlingsrom i prostiene (jf. naturlig avgang), gir 
grunnlaget for innstillingen.  

Innstilling 
 
Fra 2021 reduseres antall årsverk menighetsprester i følgende prostier: 

 Bærum 0,5 årsverk. Det ble etablert forståelse i lokalt kontaktmøte allerede i 2019 om hvor 

reduksjonen kan tas, dersom det ble behov for det. Denne stillingen har stått vakant i 2020.  

 Nordre Aker 0,5 årsverk. NA er det prostiet som ihht. tall for reelt og framskredet befolkning og 

antall medlemmer skulle vært tilført prester. Demografisk er det imidlertid en 

alderssammensetning som ikke gir samme press på kirkelige handlinger som i andre prostier. 

Det at NA har full betjening med diakoner i alle menighetene taler også for at det kan tas ned 

presteressurs her. 

 Groruddalen 0,5 årsverk. Det er det prostiet som ut fra reelt og framskredet befolkningstall og 

antall medlemmer skulle ha redusert flest prester. Her er det imidlertid en demografisk 

sammensetning som de neste årene vil gi høyt trykk på gravferder. Prostiet har også mange 
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kirker. Det gjør at selv om det er få sokn, tilsier det høy gudstjenestefrekvens. Det tas derfor ikke 

ned mer i dette prostiet nå.  

 Vestre Aker 0,5 årsverk. Det er det prostiet med størst samlet trykk på kirkelige handlinger. Av 

personalmessige hensyn er det nå 1,6 årsverk som kan benyttes på tvers i prostiet. Når det 

oppstod vakanse i stillingen som 50% prostiprest/50% ungdomsprest, er det derfor 

prostipreststillingen av denne som tas ut nå.  Ungdomsprest-ressursen (50%) beholdes i prostiet. 

Det avventes utlysning av denne.  

 Asker 0,5 årsverk. Også her er det prostiprest-stilling som blir ledig i 2021, det tas ut 50% og 

dekkes opp ved ny arbeidsdeling i prostiet. Asker prosti er også tilført 30 % prostiprest ut over 

stillingsrammen i forbindelse med utvidelsen av prostiet fra og med 2020. 

 
De neste prostiene som står for tur (ikke prioritert rekkefølge). Begge tas ned dersom det er 
behov for det og styrt av naturlig avgang: 

 Søndre Aker 0,5 årsverk 

 Domprostiet 0,5 årsverk 

Det understrekes at det i denne fordelingen av reduksjon er tatt hensyn til våre strategiske 
satsinger.  Det er derfor tilfeldig at det resulterer i lik reduksjon i alle prostiene. Fordelingen 
av reduksjonene er resultat av balansegangen mellom de ulike strategiske satsingene; både 
å ivareta ressurser til satsing på dåp, konfirmasjon/ungdomsarbeid og gudstjenester samt å 
sikre ressurser til å tenke nytt om å være kirke i en flerkulturell hverdag slik som 
dialogarbeid, satsing i nye utbyggingsområder og «Framtiden bor hos oss».  
 
Prostene gav sin tilslutning til dette i biskopens ledermøte den 12. juni 2020.  
 
Regionalt kontaktmøte behandler saken i møte 18. juni 2020.  
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd viser til Kirkemøtets vedtak i 2018 om ny fordelingsnøkkel for 
menighetsprestetjenesten. Dette vedtaket innebærer at Oslo bispedømmeråd vil få 5,1 
millioner mindre i årlig tildeling.  
 
Oslo bispedømme vedtar som følge av ny fordelingsnøkkel å redusere 
menighetsprestetjenesten med til sammen 2,5 årsverk fra og med 2021. Det tas ned 0,5 
årsverk menighetsprest i prostiene Asker, Bærum, Groruddalen, Nordre Aker og Vestre 
Aker. 
 
Dersom det blir behov for å redusere antall årsverk ytterligere så tas det ned 0,5 årsverk i 
Domprostiet og/eller Søndre Aker prosti. Det er her ikke tatt stilling til prioritert rekkefølge. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Jorun Elisabeth Berstad Weyde 621 20/01894-2    

 
 

 
 
 

Etablering av Forandringshus KFUK-KFUM i Ellingsrud kirke  
 
 
 
Vedlegg:  
~ 20_01894-1 Prosjektskisse etablering av Forandringhuset Ellingsrud 808359_1_1 
 
 

Saksorientering 
Prosessen 
I desember 2018 vedtok Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd Kirkebruksplan for Oslo - 

med unntak av Groruddalen prosti, som fikk følgende vedtak (OBDR-sak 103/18):  

8. Groruddalen prosti  
Styringsgruppen nedsetter en prosjektgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for bruken 
av alle kirkene i Groruddalen. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. Gruppen skal 
utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder samarbeid med migrantmenigheter. 
Arbeidet skal være sluttført innen juni 2019, da det skal foreligge en innstilling for vedtak i 
fellesrådet og bispedømmerådet.  
9. Østre Aker kirke  
Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal arbeide med kirkelig strategi for Hovinbyen. Østre 
Aker kirke omfattes av gruppens mandat. Arbeidet koordineres med det helhetlige 
strategiarbeidet som gjøres for kirken i Groruddalen.  

 
Styringsgruppen for kirkebruksplanen satte ned en prosjektgruppe som ut fra arbeidet som allerede 
var gjort med Kirkebruksplan i området, skulle ha et spesielt blikk på Fossum, Ellingsrud, Romsås og 
Østre Aker kirker. Målsettingen var å utrede og gi anbefalinger om bruk av alle kirkene i Groruddalen 
prosti og utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder samarbeid med migrantmenigheter, 
Kirkens bymisjon, KFUK-M, NMS og andre aktuelle organisasjoner (jf. mandatet for 
prosjektgruppen). Prosjektgruppen leverte sin rapport til styringsgruppen 19. mai 2019, og 
styringsgruppen kom med sin innstilling til Kirkelig fellesråd i Oslo (møte 13.06.2019) og Oslo 
bispedømmeråd (møte 20.06. 2019). Bispedømmerådet gjorde følgende vedtak for Ellingsrud og 
Furuset sokn (Sak 55/19): 
 

Furuset kirke skal være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirke fristilles for 
utleie til Kirkens Bymisjon.  
Det arbeides videre med sikte på inngåelse av leieavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med 

intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og styringsgruppen datert 09.04.19. 

Menighetens mulighet til bruk av kirken ses på i prosessen med inngåelse av leieavtalen. 

Spørsmålet om Ellingsrud kirkes status går tilbake til styringsgruppen hvis intensjonsavtalen 

med Kirkens Bymisjon ikke lar seg gjennomføre. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

59/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 22.06.2020 
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Som oppfølging av vedtaket ble det signert en intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon om å utrede 
muligheten for å gå inn som leietaker og utvikle et nytt diakonalt tilbud i kirkebygget. Kirkens 
Bymisjon henvendte seg til KFUK-KFUM Forandringshuset med spørsmål om å kartlegge behov og 
muligheter for å starte nytt forebyggende arbeid for barn og unge på Ellingsrud. Rapporten som 
fulgte av kartleggingen konkluderte med at det er behov for etablering av en åpen møteplass på 
Ellingsrud – særlig rettet mot ungdom i alderen 16-26 år. I desember 2019 vedtok Kirkens Bymisjon 
imidlertid ikke å gå videre med prosjektet begrunnet i at «oppgraderingsbehovene for bygget er for 
store i forhold til prosjektets finansieringsrisiko». 
 
KFUK-KFUM ble deretter innkalt til et møte med representanter for Oslo bispedømmeråd, Kirkelig 
fellesråd i Oslo og Ellingsrud og Furuset menighet for å drøfte mulighetene for å etablere 
Forandringshus i underetasjen i kirken. Det var enighet om det er behov for et forebyggende tilbud 
for ungdom på Ellingsrud. Partene ønsket videre å utrede mulighetene for å mobilisere 
økonomiske ressurser som kunne sikre at: 

a) lokalet oppgraderes til tilfredsstillende og egnet standard og 
b) Samarbeidspartnere/lokale aktører garanterer for økonomisk støtte til treårige 
etableringsprosjekt for Forandringshuset Ellingsrud 

 
Forandringshuset eies og drives av KFUK-KFUM. For nærmere informasjon om arbeidet vises til 
http://forandringshuset.no/ og den vedlagte prosjektskissen for etablering i Ellingsrud. 
 
Nødvendige avklaringer 
I utkastet til prosjektskisse for Forandringshuset Ellingsrud (jf. vedlagte dokument) løfter KFUK-
KFUM fram nødvendige avklaringer som må gjøres før Forandringshuset kan etableres:   
 

a) Lokalene i underetasjen av Ellingsrud kirke oppgraderes til forskriftsmessig nivå på  

eiers regning, ref. kapitelet om «Ellingsrud kirke som lokasjon for Forandringshus». 
b) De kirkelige aktører (OBDR/KFiO/Ellingsrud og Furuset menighet) tilknyttet dette 

prosjektet inngår en samarbeidsavtale med KFUK-KFUM og garanterer for en 
etableringsstøtte på minimum NOK 2.780.000,- samt inndekking av leiekostnader for 
perioden 2020-2023. 

c) Prosjektet “Forandringshuset Ellingsrud” eies og ledes av KFUK-KFUM Forandringshuset, 

og utvikles innenfor de rammer for drift og utvikling av Forandringshuset som er vedtatt 

av Forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge. Andre samarbeidspartnere tilknyttes prosjektet 

gjennom samarbeidsavtaler med KFUK-KFUM Forandringshuset hvor de ulike parters 

roller og bidrag avklares. 

 
Kirkelig fellesråd er i dialog med menigheten om oppgradering av lokalene i underetasjen, jf. pkt. a). 
Administrasjonen vil i forhold til bispedømmerådet særlig vise til punkt b), der økonomisk garanti fra 
kirken i Oslo bispedømme er en forutsetning for det videre arbeidet med konseptet. Kirkelig 
fellesråd i Oslo eller Ellingsrud og Furuset menighet har ikke mulighet til å stille denne garantien. 
Utfordringen om garanti over en treårs periode går dermed til Oslo bispedømmeråd.  
 
I prosjektbeskrivelsen fremgår det at Forandringshuset KFUK-KFUM vil trenge en økonomisk garanti 
som er budsjettert til totalt NOK 2.780 med følgende fordeling for hvert av årene: 
2020: NOK 375.000  
2021: NOK 1.025.000 
2022:  NOK 950.000 
2023: NOK 430.000 
 
Prosjektbeskrivelsen (s.7) viser imidlertid til at «de to siste Forandringshusene som er åpnet, i 
Drammen og på Holmlia, tok det kun ett år før regnskapet var i balanse. Dette var betydelig raskere 
enn først antatt. Vi tror likevel det er fornuftig å legge en plan som er nærmere “worst 
case” enn en for optimistisk plan på inntekt. Særlig ved oppstart i en bydel hvor en 
rekke samarbeidsrelasjoner må bygges fra bunnen av.» 
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Økonomisk garanti 
Oslo bispedømme har pr 1.1.2020 et akkumulert mindreforbruk på 7 mill. til driftsformål (ikke 
tilskuddsmidler). Av dette er 0,5 mill. lagt inn i budsjett for 2020 for å få rom til noen av de 
strategiske satsingene. I saken om nye fordelingsnøkler til menighetsprestetjenesten er det 
forventet å bruk 1,1 mill. i 2021, evt. også noe i årene etter. Dette betyr at vi har ca. 5 mill. som kan 
disponeres til andre formål, men det vil være en fordel å ha noe i reserve for uventede kostnader og 
andre endringer som kan oppstå i økonomien – størrelsen på dette er en skjønnsmessig vurdering.  
 
Det ser dermed ut til å være noe økonomisk handlingsrom for bispedømmerådet til denne 
strategiske satsingen knyttet til Ellingsrud kirke. Dersom bispedømmerådet vedtar dette, vil en god 
og ny start etter en lang og komplisert prosess kunne bli en realitet.  
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd stiller økonomisk garanti på inntil kr 2.780.000 for perioden 2020-2023 for 
etablering av Forandringshuset KFUK-KFUM i Ellingsrud kirke. 
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Stiftelsen Collettsgate 43 
 
 
Vedlegg:  
Stiftelsen Colletgt. 43 - årsberetning og regnskap 2019 
 
 
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd er representantskap for stiftelsen Collettsgate 43 (C43), og skal ha et 
årlig møte innen utgangen av mai. Representantskapet har disse oppgaver ihht vedtektenes 
§ 8:  
- Med utgangspunkt i årsmelding og regnskap å drøfte og kommentere virksomheten  

- Å velge hvert fjerde år; 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Et medlem skal være   

  medlem av Oslo bispedømmeråd 

- Å vedta endringer i vedtekter, herunder oppløsning av stiftelsen  
 
Stiftelsens formål er å eie, drive og utnytte eiendommen Collettsgate 43 til beste for Den 
norske kirkes arbeid – særlig for barn og ungdom. Eiendommen leies ut; i hovedhuset til IKO 
og en sidebygning til Aspect Film AS. Hovedbygget er fra 1877 og er oppført på 
byantikvarens gule liste. 
 
 
Styremedlemmer 
I 2018 ble Tor Fredrik Wisløff, KfiO, Morten Haugland, KfiO, og Anne Mari Egeland, tidl 
OBDR, oppnevnt av OBDR som styremedlemmer for perioden 2018-2022, mens Robert 
Wright, KfiO, ble oppnevnt som varamedlem. I 2019 ble Sigmund Gulliksrud, OBDR, 
oppnevnt for perioden 2019-2023. I tillegg oppnevner IKO ett styremedlem, for tiden Dag-
Erik Lannem, med vara. 
Formelt sett skal det være et varamedlem til oppnevnt av OBDR. 
 
Styreleder Tor Fredrik Wisløff trakk seg fra styrevervet i juni 2020 da han sluttet i jobben 
som økonomisjef i KfiO. Det er tradisjon for at ledelsen i KfiO er representert og kirkevergen 
foreslår at bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen oppnevnes for resten av perioden.  
 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på 189.454,- mot budsjettert 201.195,- Etter avdrag 
på lån er resultatet 111.730,- Egenkapitalen er på drøyt 1,6 mill. Revisor har ingen 
merknader til regnskapet.  
I 2020 budsjetteres det med et overskudd på 78.602,- Det er planlagt noen 
vedlikeholdsoppgaver som har en foreløpig kostnadsberegning. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

60/20 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 22.06.2020 



60/20 Stiftelsen Collettsgate 43  - 17/03968-12 Stiftelsen Collettsgate 43  : Stiftelsen Collettsgate 43

  
Stiftelsen har en stabilt god økonomisk situasjon. 
 
 
Det vises ellers til stiftelsens årsrapport og regnskap/budsjett som følger vedlagt. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgate 43 har i møte 22.juni 
2020 gjennomgått årsregnskap 2019 og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet 
anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet 
utover dette. 
 
Oslo bispedømmeråd oppnevner Torbjørn Borgen som styremedlem for perioden 2020-
2022. 
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Supplerende oppnevning til representantskapet Kirkens Bymisjon Oslo 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd oppnevner tre medlemmer og to varamedlemmer til 
representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. For perioden 2019-2021 ble Odd 
Einar Dørum, Wenche Fladen Nervold og Eleanor Brenna oppnevnt som medlemmer og 
Morten Andreas Carlmark og Sigrid Flaata som henholdsvis første og andre varamedlem. 
 
Eleanor Brenna ber i epost av 20.5.20 om å bli fritatt for vervet, siden hun ikke lenger er 
medlem av OBDR, og skal pensjoneres til høsten. 
 
Det foreslås at vår nye rådgiver i diakoni og samfunnsspørsmål Ingun Yri Øystese 
oppnevnes for resten av inneværende periode. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd fritar Eleanor Brenna fra vervet som medlem av representantskapet i 
Kirkens Bymisjon Oslo. For resten av perioden 2019-2021 oppnevnes Ingun Yri Øystese. 
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Rapport fra tros- og livssynsutvalget i Oslo kommune 
 
 
 
Vedlegg:  
Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo_ 
 
 

Saksorientering 
Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo 
 
Oslo byråd nedsatte i 2019 et uavhengig kommunalt offentlig sammensatt utvalg som fikk i 
oppdrag å foreta en gjennomgang av kommunens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag 
som kunne bidra til en mer helhetlig politikk på feltet. Utvalgets leder Trond Bakkevig er 
invitert til bispedømmerådets møte for å presentere rapporten. 
 
Utvalget ferdigstilte rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo» i 
mars 2020 og rapporten ble overrakt til byrådsleder i slutten av mai. 
 
Byrådsplattformen for Oslo 2019 – 2023 har et eget Oslomål som sier at i Oslo skal alle få 
være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt 
og til å tro eller ikke tro. Å være et livssynsåpent samfunn er sentralt for Oslo, men krever at 
kommunen legger aktivt til rette for det. Utvalget tolker: «Dersom kommunen for eksempel 
har som politikk å støtte, eller tilrettelegge for, enkelte menneskers trosutøvelse, må 
kommunen følgelig gi alle i tilsvarende situasjon det samme tilbudet» (rapporten, side 7). 
 
I rapporten tar utvalget for seg områder hvor en likestilt tros- og livssynspolitikk utfordrer 
kommunens praksis og fremtidsplaner. Her nevnes: 
 

 Skole, som skolegudstjenester, tilrettelegging av bønnerom, mattradisjoner, heldekkende 

klesplagg mm. 

 Barnevern, tilrettelegging av tro- og livssyn for barn som er i fosterhjem eller på institusjon. 

 Eldretjenester, knyttet til brukernes tro- og livssyn og tilrettelegging for religiøs utøvelse, 

sykehjembetjening.  

 Beredskap, tros- og livssynssamfunnenes rolle i beredskapsarbeid. 

 Tilskuddsforvaltning 

 Bygg 

 Gravferd, gravlegging og planlegging av gravsteder. 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 
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I tillegg til det som her er nevnt, løfter utvalget fram en rekke andre felter hvor kunnskap om 
tro- og livssyn bør bli bedre integrert i saksbehandling og vedtak. Utvalget anbefaler at det 
opprettes en stilling som tros- og livssynskoordinator. Stillingen legges under byrådsleder. 
I rapporten henvises det positivt til hvordan Den norske kirke arbeider i Oslo kommune, ikke 
minst til kirkens diakonale arbeid og satsingen på dialog og samhandling. Men når det nå 
skal utformes en framtidig tros- og livssynspolitikk i Oslo kommune mener utvalget at er det 
viktig å tilrettelegge for at alle får de samme rettighetene og samme tilbud.  Den norske kirke 
har fram til de senere år vært vant med å være i førstelinjen som forvalter av trosformidling i 
skole og samfunn. En rekke av utvalgets anbefalinger i rapporten viser at tradisjoner knyttet 
til Den norske kirke som ledende trossamfunn blir utfordret. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd ser fram til at Oslo kommune sender rapporten «Tro det eller ei. 
Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo» ut på bred høring. Rådet vil behandle rapporten 
innenfor de frister som angis. 
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Møteplan 2021 
  
 
         

Saksorientering 
Administrasjonen foreslår følgende møteplan for bispedømmerådet i 2021: 
 
22. februar   
22. mars 
8. april kl 12-21 Forberedelse til Kirkemøtet 
14.-20. april  Kirkemøtet 
3. mai 
14. juni 
 
20. september 
1. november 
6. desember  Julelunsj med staben og pensjonister fra kl 13.30, møte fra kl 16 
 
Vi gjør oppmerksom på at møtet 22.februar er i skolens vinterferie. Det har blant annet av 
hensyn til biskopens kalender og frist for årsmelding vært vanskelig å finne en alternativ 
møtedag.  
 
Ordinær møtetid når ikke annet er spesifisert er mandag kl. 16.00-21.00. Det serveres 
middag fra kl. 16.00. Møtet starter kl. 16.30 med andakt i kapellet. Møtene avsluttes ca. kl. 
21.00. 
 

 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd fastsetter følgende møteplan for 2020: 
 
22. februar   
22. mars 
8. april   kl. 12-21 forberede Kirkemøtet 
14.-20. april  Kirkemøtet 
3. mai 
14. juni 
 
20. september 
1. november 
6. desember  Julelunsj med staben og pensjonister fra kl 13.30, møte fra kl 16 
 
Møtetid er kl. 16.00-21.00 når ikke annet er bestemt. 
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Eventuelt 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Skriv inn teksten her. 
 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
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