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Møteprotokoll  
Oslo bispedømmeråd 2020-2023 
 

Møtedato: 24.02.2020 kl. 16:00 
Møtested: Oslo Bispegård 
Arkivsak: 19/04819 
  
Til stede:  Gard Realf Sandaker-Nielsen - leder 

Marius Berge Eide - nestleder 
Harald Hegstad  
Kari Veiteberg  
Odd Einar Dørum  
Kristin Gunleiksrud Raaum  
Kjersti Jåvold Landmark 
Arve Juritzen 
Anne Anita Lillebø, ikke sak 12/20 
Inger Johanne Aas 
Ann-Kathrin Fjøren Kasbo 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Sigmund Akselsen for Anne Anita Lillebø i sak 12/20 
Kristin Skjøtskift (uten stemmerett) 
Christopher Andrew Dirdal (uten stemmerett) 

  
Forfall:   
  
Andre: Elise Sandnes 

Eldrid Eide Røyneberg – sakene 5, 6,12 og 13/20 
Jorun Elisabeth Berstad Weyde – sakene 5-14/20 
Kjerstin Jensen – Presteforeningen 5, 6, 12 og 13/20 
Sara Moss-Fongen - teoLOgene 

  
Protokollfører: Elise Sandnes 
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5/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 12/20 og 13/20 behandles for 
lukkede dører. 
 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Tilsettingssakene 12/20 og 13/20 behandles for lukkede dører. 
Anne Anita Lillebø er inhabil i sak 12/20. 

 

6/20 Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i OBDR 9.1.2020 godkjennes uten merknader. 
 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

Protokoll fra møte i OBDR 9.1.2020 godkjennes uten merknader. 

 

7/20 Regnskap 2019 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for 2019 med et mindreforbruk på 
driftsregnskapet på kr 2 886 759 og et mindreforbruk på tilskuddsmidlene på kr 
320 000. 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for 2019 med et mindreforbruk på 
driftsregnskapet på kr. 2 886 759 og et mindreforbruk på tilskuddsmidlene på kr. 
320 000. 

 

8/20 Sykehjemsprester - regnskap 2019 og budsjett 2020 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemspresttjenesten 2019 med 
et merforbruk på kr 595.288,- Merforbruket dekkes av reserven øremerket 
sykehjemspresttjenesten.  
Budsjett for 2019 vedtas med et merforbruk på kr 454.000. Merforbruket dekkes av 
reserven øremerket sykehjemspresttjenesten. 
 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemspresttjenesten 2019 med 
et merforbruk på kr 595.288,- Merforbruket dekkes av reserven øremerket 
sykehjemspresttjenesten.  
Budsjett for 2019 vedtas med et merforbruk på kr 454.000. Merforbruket dekkes av 
reserven øremerket sykehjemspresttjenesten. 

 

9/20 Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar fremlagte forslag til årsmelding til orientering med de 
merknader som fremkom i møtet. 
Oslo bispedømmeråd gir bispedømmerådets leder, biskop og stiftsdirektør fullmakt til 
å ferdigstille årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019. 
 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd tar fremlagte forslag til årsmelding til orientering med de 
merknader som fremkom i møtet. 
Oslo bispedømmeråd gir bispedømmerådets leder, biskop og stiftsdirektør fullmakt til 
å ferdigstille årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2019. 
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10/20 Årsmelding for Døvekirken 2019 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd tar årsmelding for Døvekirken 2019 til orientering med de 
merknadene som kom fram i møtet. 
 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd takker for årsmelding for Døvekirken 2019 og tar den til 
orientering. 

 

11/20 Budsjett 2020 med strategiske satsinger 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd vedtar budsjett 2020 med en kostnadsramme på 137,5 mill for 
presteskapet og administrasjonen, 16,6 mill for døveprostiet og 52,8 mill for 
tilskuddsmidlene. 
 
Møtebehandling 

Gard Realf Sandaker-Nielsen foreslo økning i budsjett strategiske satsinger med til 
sammen kr. 210.000: 
Vigselskampanje økes fra kr.50.000 til 100.000 
Åpne kirker økes fra kr.100.000 til 250.000 
Oslo bispedømme på Pride fra kr.30.000 til 40.000 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Oslo bispedømmeråd vedtar budsjett 2020 med en kostnadsramme på 137,71 mill 
for presteskapet og administrasjonen, 16,6 mill for døveprostiet og 52,8 mill for 
tilskuddsmidlene. 

 

12/20 Tilsetting ledende studentprest 
 
Forslag til vedtak 
Som ledende studentprest ved Universitetet i Oslo tilsettes: 
1. 
Subsidiært tilsettes: 
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2. 
3. 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
 
Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Som ledende studentprest ved Universitetet i Oslo tilsettes: 
1.Anne Anita Lillebø 
 
Subsidiært tilsettes: 
2.Anna Runesson 
3.Marit Skjeggestad 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 

 

13/20 Tilsetting kapellan - Høvik menighet 
 
Forslag til vedtak 
Som kapellan i Bærum prosti med Høvik sokn som tjenestested tilsettes: 
1. 
Subsidiært tilsettes: 
2. 
3. 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Som kapellan i Bærum prosti med Høvik sokn som tjenestested tilsettes: 
1.Ingeborg Holberg Heggen 
 
Subsidiært tilsettes: 
2. Ruth Ingeborg Sveinsdottir 
3.Hanne Dyrendal 
 
Tiltredelse avtales med Oslo biskop. 
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14/20 Kirkebruksplan Groruddalen - Ellingsrud kirke 
 
Forslag til vedtak 

1. Oslo bispedømmeråd tar til etterretning at intensjonsavtalen med Kirkens Bymisjon 

om leie av Ellingsrud kirke ikke førte frem. Med bakgrunn i dette omgjøres vedtaket i 

Oslo bispedømmeråd 20.06.2019 – sak 55/19 vedrørende Ellingsrud kirke. 

2. Ellingsrud og Furuset kirker er soknekirker i Ellingsrud og Furuset sokn. 

3. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til at bruken av Ellingsrud kirke utredes i 

samarbeid mellom soknet og Kirkelig fellesråd i Oslo med tanke på oppgraderinger, 

bedret økonomisk drift og utnyttelse av lokalene. 

4. Oslo bispedømmeråd tar til orientering rapporten om «Unges virkelighet og behov på 

Ellingsrud» - utarbeidet av KFUK-KFUM Forandringshuset. 

5. Det arbeides videre i samarbeid med KFUK-KFUM, menigheten, Kirkelig fellesråd i 

Oslo og andre instanser, med etablering av Forandringshus i underetasjen i 

Ellingsrud kirke.   

Møtebehandling 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

1. Oslo bispedømmeråd tar til etterretning at intensjonsavtalen med Kirkens Bymisjon om 

leie av Ellingsrud kirke ikke førte frem. Med bakgrunn i dette omgjøres vedtaket i Oslo 

bispedømmeråd 20.06.2019 – sak 55/19 vedrørende Ellingsrud kirke. 

2. Ellingsrud og Furuset kirker er soknekirker i Ellingsrud og Furuset sokn. 

3. Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til at bruken av Ellingsrud kirke utredes i 

samarbeid mellom soknet og Kirkelig fellesråd i Oslo med tanke på oppgraderinger, 

bedret økonomisk drift og utnyttelse av lokalene. 

4. Oslo bispedømmeråd tar til orientering rapporten om «Unges virkelighet og behov på 

Ellingsrud» - utarbeidet av KFUK-KFUM Forandringshuset. 

5. Det arbeides videre i samarbeid med KFUK-KFUM, menigheten, Kirkelig fellesråd i Oslo 

og andre instanser, med etablering av Forandringshus i underetasjen i Ellingsrud kirke.   

 

15/20 Høringssvar - regler for fjernmøter i bispedømmerådene 
 
Forslag til vedtak 
Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til forskrift med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 
Møtebehandling 

Oslo bispedømmeråd gav sin tilslutning til administrasjonens forslag til endringer slik de 
fremkom i saksfremlegget. Forslagene tas inn i vedtaket. 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til «Forskrift om 
fjernmøter i bispedømmerådene» med følgende endringer: 
 
Til § 1: Erstatte setningen «Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike 
møter» med «Møter i bispedømmerådet kan bare unntaksvis finne sted som 
fjernmøter». 
 
Til § 2: Tillegg til første avsnitt:  
Møtet må heves dersom ikke alle medlemmer kan delta på like vilkår gjennom hele 
møtet og en eller flere møtedeltakere krever det. 
 
Tillegg til tredje avsnitt:  
Bispedømmerådet fastsetter i tråd med gjeldende regelverk hvordan fjernmøtene 
skal gjennomføres.  
 
§3: Tillegg: Møtelokalene skal, så langt det er mulig, også tilrettelegges slik at 
tilhørere kan være til stede i rommet. 
 
§ 4: Bestemmelsene om vurdering av sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og 
møtelokalenes egnethet er bestemmelser som kan gjøres gjeldende også for 
gjennomføring av møter for åpne dører, jf. § 3.  
 
§ 5: Tillegg: Det bør tilstrebes at bispedømmerådets leder innkaller til hastefjernmøte 
noen dager før aktuell møtedag. 
 
Til spørsmålet om å ha fjernmøter også i andre råd og utvalg: 
Fjernmøter kan fungere godt når møtedeltakerne skal behandle konkrete saker med 
konkret forslag til vedtak. Saker som krever omfattende diskusjoner og en lengre 
behandling i råd og utvalg, kan være vanskelig å gjennomføre som fjernmøte 

 

16/20 Referat og orienteringssaker 
 
Forslag til vedtak 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling 

Biskop orienterte om Nattåpen Paulus kirke, saker fra Bispemøtet, møte mellom biskopene i 
hovedstedene i Norden, gudstjeneste i Rosengård i Malmø, ordinasjon 2.februar, 
gudstjeneste og møte med nye menighetsråd 4.februar, samisk nasjonaldag 6.februar, 
deltagelse i Ungdomstinget og besøk i Thomas kirken i Andebu. 
Oslo biskop skal fortsatt ha tilsyn med Forsvarets tros- og livssynskorps, men øvrige 
biskoper skal ha nærmere kontakt med feltprester i eget bispedømme.  
Knut Espen Høidal er tilsatt som ny prost og leder for forsvarets tros- og livssynskorps. 
 
Stiftsdirektør orienterte om intern revisjon HMS, arbeidsmiljødag for alle ansatte i begge linjer 
2.mars, felles ledersamling for proster og kirkeverger, innspillsmøte kirkelig organisering og 
organisering av avdelingene ved kontoret. 
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Kirkerådets leder orienterte fra Kirkerådets møte i desember 2019. 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

 
Vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 

 

17/20 Eventuelt 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtebehandling 

Odd Einar Dørum fremmet forslag om at Trond Bakkevig inviteres til Åpen halvtime for å 
orientere arbeidet i Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg. 
 

Votering 

Vedtak  

Administrasjonen følger opp saken. 
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