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Saker til behandling 

42/20 Godkjenning innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 42/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 44-46/20 behandles for lukkede 
dører. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

Biskop Kari Veiteberg er inhabil i tilsettingssak 47/20. Bjørgvin bispedømmekontor 
har gjennomført tilsettingsprosessen frem til bispedømmerådets møte. Biskop i 
Bjørgvin Halvor Nordhaug tiltrer rådets møte på Teams under sak 47/20.  
 
Bispedømmerådet vurderte Anne Anita Lillebøs habilitet i sak 46/20 Tilsetting 
studentprest BI. Habiliteten ble vurdert i lys av hennes stilling og rolle i 
tilsettingsprosessen som ledende studentprest. Bispedømmerådet konkluderte med 
at hun er habil i saken. 
 
Sak 52/20 Eventuelt 
Kristin Skjøtskift meldte sak om kirken på Pride.  
Odd Einar Dørum meldte sak om mobilisering av kirkens frivillige. 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 44-46/20 behandles for lukkede 
dører. Biskop Kari Veiteberg er inhabil i sak 47/20. Biskop i Bjørgvin tiltrer møtet 
under sak 47/20. 
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43/20 Godkjenning av protokoll fra 11.5.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 43/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i OBDR 11.5.2020 godkjennes uten merknader. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 11.5.2020 godkjennes uten merknader. 

 

 

44/20 Referat- og orienteringssaker 8.6.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 44/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

43/20.1 Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør 
og Kirkerådets leder. 
43/20.2 Referat fra regionalt kontaktmøte 4.5.20  
43/20.3 Referat fra felles ledermøte 14.5.20 
43/20.4 Referat fra biskopens ledermøte 14.5.20 
43/20.5 Referat fra biskopens ledermøte 27.5.20 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

 

45/20 Tilsetting, kapellan i Fornebulandet sokn i Bærum prosti 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

44 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 45/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Bærum prosti med Fornebulandet sokn som tjenestested tilsettes: 
1. 
Subsidiært tilsettes:  
2.  
3.  

 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

1. Ruth Ingeborg Sveinsdotter - enstemmig 
2. Johne Stødle - enstemmig 
3. Synne Marie Jensseter - enstemmig 

 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Bærum prosti med Fornebulandet sokn som tjenestested tilsettes: 
 
1.Ruth Ingeborg Sveinsdotter 
Subsidiært tilsettes:  
2. Johne Stødle 
3. Synne Marie Jensseter 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

 
46/20 Tilsetting av studentprest ved BI 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 46/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som studentprest ved BI tilsettes: 
1. 
Subsidiært tilsettes: 
2. 
3. 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

Votering 

1. Kristian Byfuglien Knapstad – enstemmig 
2. Ole Andreas Holen - enstemmig 
3. Anna Runesson - enstemmig 

 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som studentprest ved BI tilsettes: 
1. Kristian Byfuglien Knapstad 
Subsidiært tilsettes: 
2. Ole Andreas Holen 
3. Anna Runesson 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

47/20 Tilsetting av fengselsprest ved Ila fengsel og 
forvaringsanstalt 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 47/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Som fengselsprest ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Bærum prosti tilsettes: 
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1.  
Subsidiært tilsettes: 
2. 
3. 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Votering 

1. Sigrun Hermannsdottir - enstemmig 
2. Cato Thunes - enstemmig 
3. Terje Salvigsen - enstemmig 

 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som fengselsprest ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Bærum prosti tilsettes: 
1. Sigrun Hermannsdottir 
Subsidiært tilsettes: 
2. Cato Thunes 
3. Terje Salvigsen 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop 

 

 

48/20 Budsjett 2020 - justert som følge av Korona 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 48/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd tar de fremlagte budsjettjusteringene til etterretning. 
 
Oslo bispedømmeråd vil bidra til å synliggjøre de økonomiske konsekvensene for 
lokalkirken og andre samarbeidspartnere i relevante fora. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

Stiftsdirektør orienterte om vedtaket i regionalt kontaktmøte 2.juni: 
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Justert budsjett tas til orientering. Organisasjonene ber om at kulturkirken Jakob følges opp 
med hensyn til utfordringene om midler til gudstjenester høsten 2020. 

 
Med bakgrunn i dette ble det fremmet følgende tillegg til stiftsdirektørens forslag til 
vedtak: 
Oslo bispedømmeråd vil som følge av Korona situasjonen bidra med kr.80.000 til 
gjennomføring av Jakobs messer i Kulturkirken Jakob høsten 2020. 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar de fremlagte budsjettjusteringene til etterretning. 
 
Oslo bispedømmeråd vil bidra til å synliggjøre de økonomiske konsekvensene som 
Korona situasjonen har for lokalkirken og andre samarbeidspartnere i relevante fora. 
 
Oslo bispedømmeråd vil som følge av Korona situasjonen bidra med kr.80.000 til 
gjennomføring av Jakobs messer i Kulturkirken Jakob høsten 2020.  

 

 

49/20 Endret bemanning som følge av ny fordelingsnøkkel 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 49/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd vil som følge av ny nasjonal fordelingsnøkkel for 
menighetsprestetjenesten 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 gir administrasjonen og prostene etter drøfting med tillitsvalgte 
regionalt og lokalt, fullmakt til å bestemme hvor stillingene skal tas ned.  
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Harald Hegstad fremmet følgende alternative forslag til siste setning i forslaget til 
vedtak: 
Oslo bispedømmeråd ber administrasjonen om å få saken tilbake i møtet 22.juni med 
forslag til hvilke prosti stillingene skal tas ned. 
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Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endring til første setning i 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. 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt med endringsforslagene fra Hegstad og Gunleiksrud Raaum. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s 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 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. 

 

 

50/20 Implementering av justert grunnordning for 
hovedgudstjenesten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 50/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd utsetter fristen for implementering av justert grunnordning for 
hovedgudstjenesten i menighetene i Oslo bispedømme til senest 1. pinsedag 2021. 
Menigheter som er klare for det, kan innføre justert grunnordning fra 1.søndag i 
advent 2020. Administrasjonen gjør vedtaket kjent for menighetene. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet justert forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd utsetter fristen for implementering av justert grunnordning for 
hovedgudstjenesten i menighetene i Oslo bispedømme til senest 1. pinsedag 2021. 
Alle menigheter kan i tråd med tidligere vedtak i Kirkerådet innføre justert 
grunnordning innen 1. søndag i advent 2020. Administrasjonen gjør vedtaket kjent for 
menighetene. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd utsetter fristen for implementering av justert grunnordning for 
hovedgudstjenesten i menighetene i Oslo bispedømme til senest 1. pinsedag 2021. 
Alle menigheter kan i tråd med tidligere vedtak i Kirkerådet innføre justert 
grunnordning innen 1. søndag i advent 2020. Administrasjonen gjør vedtaket kjent for 
menighetene. 

51/20 Bispedømmets oppgaver, ansvar og rolle 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 51/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Oslo bispedømmeråd tar samtalen om bispedømmerådets oppgaver, ansvar og rolle 
til etterretning. 
 
Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
Oslo bispedømmeråd har startet en samtale om rådets oppgaver, ansvar og rolle.  
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Oslo bispedømmeråd har startet en samtale om rådets oppgaver, ansvar og rolle. 
 

 

 

52/20 Eventuelt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020 52/20 

 
 
Forslag til vedtak 
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Møtebehandling i Oslo bispedømmeråd 2020-2023 08.06.2020: 

Møtebehandling 

Kristin Skjøtskift fremmet følgende forslag til vedtak: 
Årets Oslo Pride arrangeres digitalt på grunn av smittevernbegrensninger, og kirken 
vil derfor ikke være synlig i pridepark og paraden. Oslo bispedømmeråd oppfordrer 
menigheter i bispedømmet til å finne alternative måter for å markere festivalen.  
 
Odd Einar Dørum fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bispedømmerådet ber om å få en sak om mobilisering av kirkens frivillige.  
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Oslo bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Årets Oslo Pride arrangeres digitalt på grunn av smittevernbegrensninger, og kirken 
vil derfor ikke være synlig i pridepark og paraden. Oslo bispedømmeråd oppfordrer 
menigheter i bispedømmet til å finne alternative måter for å markere festivalen.  
 
Bispedømmerådet ber om å få en sak om mobilisering av kirkens frivillige. 
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