SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO

Høringssvar sendes innen 1. november 2018 til kirkebruksplanoslo@kirken.no
Fristen kan utsettes til 15. november etter søknad.

Høringsinstans:
Kontaktperson:
Epost:
Telefon:

Staben i Nordberg og Maridalen menigheter
Daglig leder Ingrid Marie Auke
ia948@kirken.no
23629490

1. Målet med en plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. Gi deres
vurdering.
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:

Gi deres vurderinger av styringsgruppens anbefalinger
2. Gamle Aker kirke er soknekirke i nåværende Sentrum og St. Hanshaugen sokn.
Leieavtalen med Stiftelsen Diakonissehuset om Lovisenberg kirke fortsetter ved
at Stiftelsen går inn med økonomiske midler i størrelsesorden et årsverk som skal
benyttes til arbeid ut mot Lovisenberg kirkes geografiske nærmiljø. Lovisenberg
kirke og menighetshus supplerer Gamle Aker kirke og menighetshus. Det
arbeides videre med nytt navn på soknet. Jfr punkt 6.1.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
eller uenig X
Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold / økonomi.

3. Trefoldighetskirken tas ut som soknekirke i Sentrum og St. Hanshaugen sokn og
blir en del av Domkirken sokn. Det forordnes gudstjenester i Trefoldighetskirken
med en kompletterende profil til Domkirken. Domkirken sokn – med
Trefoldighetskirken - opprettes som eget rettssubjekt med menighetsråd og sete i
Fellesrådet. Domprosten gis - sammen med domkirkerådet - myndighet til å
videreutvikle profilen i Trefoldighetskirken. Domprosten står i dialog med
kirkevergen om de økonomiske og bygningsmessige rammebetingelsene. Jfr
punkt 6.1.2

1

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig X

Kommentarer:
: Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi

4. Vestre Aker kirke er soknekirke i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.
Bakkehaugen kirke beholdes som kirke i soknet, der biskopen forordner én
gudstjeneste i måneden. Noen av menighetens fellesaktiviteter – blant annet
knyttet til barne-, ungdoms- og familiearbeid - legges til Bakkehaugen kirke etter
en oppsatt plan. Fellesrådet leier ut ledig kapasitet.
Majorstuen kirke leies ut i sin helhet. Jfr. Punkt 6.2.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig

Hverken enig
eller uenig X

Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi
5. Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Sofienberg kirke fristilles
for utleie. Det forordnes ikke gudstjenester i Sofienberg kirke, men ikkeforordnede gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne sted i
begrenset grad etter en oppsatt plan. Jfr. Punkt 6.3.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
eller uenig X
Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi
6. Torshov kirke er soknekirke i Torshov og Lilleborg sokn. Etter at Torshov kirke er
rehabilitert, fristilles Lilleborg kirke for utleie. Jfr. Punkt 6.3.3
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
eller uenig X
Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi

7. Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Iladalen sokn. Ila kirkeanlegg fungerer
som soknets menighetslokale og kontorlokale.
OBDR, KfiO og menighetsrådet inngår samarbeidsavtale om utleie og bruk av Ila
kirke til bispedømmets særlige satsing på aldersgruppen 18-30 år, ved at
Majorstua + flytter sin aktivitet til Ila kirke. Dette gjøres i samråd med
menighetens aktiviteter.
Jfr. Punkt 6. 3.4
Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig
X

Hverken enig
eller uenig

Kommentarer:
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Vi mener det er uheldig å flytte et så etablert tilbud som Majorstuen + til et annet
sted, da dette betyr at en i praksis må startet prosjektet fra grunnen av.
De andre punktene har vi ikke nok kunnskap om lokale forhold/økonomi til å uttale
oss om.

8. Mortensrud kirke er soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud sokn. Kapellet på
Bjørndal representerer en kirkelig tilstedeværelse og kan benyttes som
hverdagskirke. Klemetsrud kirke fristilles for utleie, men må være tilgjengelig for
gravferder og enkelte andre kirkelige handlinger, blant annet ved at biskopen
forordner noen særskilte gudstjenester i løpet av året. Kirkelig fellesråd står for
utleie av ledig kapasitet. Jfr. 6.4.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
eller uenig X
Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi

9. Høybråten og Stovner er soknekirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn.
Fossum kirke fristilles for utleie for å etablere et diakonalt senter.
Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig X

Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi

10. Furuset er soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirkes status som
soknekirke vil bli vurdert etter at kartleggingsarbeidet for Groruddalen prosti er
fullført
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
eller uenig X
Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi

11. Haugerud er soknekirke i Haugerud og Østre Aker sokn. Østre Akers kirkes status
som soknekirke vil bli vurdert etter at strategiarbeidet «Kirke i Hovinbyen» er
avsluttet.
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Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig X

Kommentarer:
Har ikke nok kjennskap til lokale forhold/økonomi

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen
Før det kan tas stilling til økonomien, ønsker vi å stille spørsmål vedrørende KFiOs
økonomi. Hvor skal KfiO administrasjon kutte i egen drift? Vi ser at en del av det
økonomiske underskuddet i fjor skyldes dårlige investeringer og styring, som
telefoninnføringer, IT, med mer. Her under opplever vi at det er stor skepsis knyttet til
økonomibruk rundt flytting til Oslo Hospital.
Vi har verktøy pålagt fra Fellesrådet som gjør at vi har betydelig merarbeid på for eksempel
Kardinal, Visma, eller dobbeltføringer på varmestyringsprogram og Kardinal fordi det ikke
er samkjørt.
Vi har etterspurt avtalen med Kardinal, men ikke fått tilgang til denne. Vi ønsker et økt
fokus på avtaler, verktøy og effektivisering slik at det ikke brukes ressurser unødvendig. Se
vedlagt oversikt over Kardinalfeil.
Det er umulig for oss å skulle vurdere hvilke kirker som bør tas ut av bruk når de ulike
innsparingsmulighetene per kirke ikke er spesifisert. Derfor har vi ikke svart spesifikt på de
forskjellige kirkene, med unntak av at vi mener det er uheldig at Majorstuen+ flyttes.
Som en generell kommentar til kirkebruksplanen, mener vi at det virker som at det gjøres
for lite. Vår bekymring er at det ikke våges å gjøre store grep, og at det vil føre til at det om
få år vil være nødvendig med en lignende prosess. Vi er helt enige i og har stor forståelse
for at noe må skje, og at vi må tenke nytt om kirkens plassering i samfunnet. Vi etterspør
at det gjøres store tiltak som kan sørge besparelser og bedre økonomiske rammer, slik at
kirken kan driftes på en forsvarlig og bærekraftig måte i mange år fremover.
Som en del av dette mener vi det er helt nødvendig å vurdere salg av kirker slik at man ikke
står igjen med vedlikeholdsansvaret som utleier. Kirkelovens §18, 2.ledd: "Kirker kan ikke
avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet kan likevel samtykke i salg
når særlige grunner tilsier det". Vi mener at store underskudd og kirke i endring bør
kvalifisere til å være særlig grunn, og håper at dette vil vurderes. Det er bedre med færre
kirker, der de blir brukt og tilstrekkelig vedlikeholdt. Vi klarer ikke å se for oss at
leieinntekter vil kunne dekke opp for vedlikehold og andre nødvendige driftskostnader.
Vi er positive til muligheten for at menigheten tar ansvar for egen regnskapsføring. Dette
bør vurderes.
Vi mener at KfiO bør få betydelig mer enn 20% av leieinntektene, og at dette vil gagne
Oslokirken i sin helhet, mer enn at lokalmenigheter står med høye inntekter.
For å øke inntekter ellers bør det sees på krav om arbeid rundt økt givertjeneste.
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Når det gjelder strømforbruk i menighetene anbefaler vi at flere får samme eller lignende
system som i Nordberg kirke der kun varmen står på når det er aktiviteter der. Daglig
leders inntrykk fra en del andre menigheter er at varmen står på fullt døgnet rundt, og
dette må føre til store kostnader.

Kommentert [IMA1]:
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