
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 

 Bydelsutvalget 
 

 

Vedtak 

 

 

Arkivsak: 201800985  

Arkivkode: 811  

Saksbeh: Andrea Dannemark  

   

Saksgang Møtedato Sak nr. 

Nordstrand arbeidsutvalg 16.10.18 88/18  

Nordstrand eldreråd 22.10.18 43/18  

Nordstrand ungdomsråd 22.10.18 32/18  

Nordstrand råd for funksjonshemmede 22.10.18 39/18  

Nordstrand barn, ungdom og kultur komite 23.10.18 39/18  

Nordstrand bydelsutvalg 01.11.18 120/18  

   

 

 

HØRING - KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO 
 

Nordstrand bydelsutvalg har behandlet saken i møte 01.11.18 og har fattet følgende vedtak 

 

 

Vedtak: 

Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har følgende innspill til høringsutkastet til kirkebruksplan 

for Oslo: 

1. Det er positivt at det tilrettelegges for at et bredt spekter av interessenter får anledning til 

å uttale seg i forbindelse med arbeidet med kirkebruksplan for Oslo. 

2. I oversendelsen av høringsdokumentet legges det opp til at det skal benyttes et skjema for 

å sende inn høringssvar. Bydel Nordstrand berøres i liten grad av kirkebruksplanen, og 

det oppleves derfor ikke som hensiktsmessig å besvare alle spørsmålene i svarskjemaet.  

3. I det første spørsmålet i svarskjemaet bes det om en vurdering av hvorvidt målet med en 

plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. i høringsutkastet. 

Bydelsutvalget opplever at dette målet kommer tydelig frem.  

4. I høringsutkastet fremmes det forslag for endret bruk av Klemetsrud kirke. Klemetsrud 

gravplass gjelder også for deler av Bydel Nordstrand. Det er viktig at denne kirken 

fortsatt er tilgjengelig for kirkelige seremonier, og at den ikke avsignes eller på annen 

måte gjøres uegnet for dette.       

 

 

RETT UTSKRIFT: 03.11.2018 

 

 

Godkjent og signert elektronisk 

 

Irene Borge-Hansen 

Konsulent bydelsutvalget 

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Bydelsutvalget

Arkivsak: 201800985

Arkivkode: 81 1

Saksbeh: Andrea Dannemark

Saksgang Møtedato
Nordstrand arbeidsutvalg 16.10.18
Nordstrand eldreråd 22. 10.18
Nordstrand ungdomsråd 22. 10.18
Nordstrand råd for funksjonshemmede 22.10.18
Nordstrand barn, ungdom og kultur komite 23.10.18
Nordstrand bydelsutvalg 01 .11.18

HØRING - KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO

Vedtak

Sak nr.
88/18
43/18
32/18
39/18
39/18
120/18

Nordstrand bydelsutvalg har behandlet saken i møte 01.11.18 og har fattet følgende vedtak

Vedtak:

Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har følgende innspill til høringsutkastet til kirkebruksplan
for Oslo:

I. Det er positivt at det tilrettelegges for at et bredt spekter av interessenter får anledning til
å uttale seg iforbindelse med arbeidet med kirkebruksplan for Oslo.

2. I oversendelsen av høringsdokumentet legges det opp til at det skal benyttes et skjema for
å sende inn høringssvar. Bydel Nordstrand berøres i liten grad av kirkebruksplanen, og
det oppleves derfor ikke som hensiktsmessig å besvare alle spørsmålene isvarskjemaet.

3. I det første spørsmålet i svarskjemaet bes det om en vurdering av hvorvidt målet med en
plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. i høringsutkastet.
Bydelsutvalget opplever at dette målet kommer tydelig frem.

4. I høringsutkastet fremmes det forslag for endret bruk av Klemetsrud kirke. Klemetsrud
gravplass gjelder også for deler av Bydel Nordstrand. Det er viktig at denne kirken
fortsatt er tilgjengelig for kirkelige seremonier, og at den ikke avsignes eller på annen
måte gjøres uegnet for dette.

RETT UTSKRIFT: 03.11.2018

Irene Borge-Hansen
Konsulent bydelsutvalget


