
Uttalelse fra Kampen menighet  
 

Kirkebruksplanen og åpne spørsmål 
 
Bakgrunnen for kirkebruksplanarbeidet er å finne fram til nye løsninger for effektiv drift av kirkelig 
arbeid i Oslo. 
Kampen MR merker seg at drift av menigheter og tilhørende kirkebygg koster mye penger, vi vet at 
Oslo kommune ikke bidrar med tilstrekkelige midler til å opprettholde nødvendig virksomhet i alle 
byggene. 
 
Den 3. april ble et foreløpig utkast til et høringsforslag til en by-omfattende kirkebruksplan lagt fram. 

Her foreslås å møte underskuddet i driftsbudsjettet ved å ta ni kirker ut av ordinær menighetsbruk. 

 

Kampen MR synes argumentasjonen for dette er noe uklar. Det kan synes som konklusjoen bygger 
på premisset om at det ikke var nødvendig å gjøre endringer i kirkebyggstrukturen i Oslo hvis det 
fantes tilstrekkelig med penger. Vi finner dette premisset litt underlig. Det er åpenbart at den 
struktur som har vokst fram for å løse tidligere behov ikke er tilstrekkelig i dag. 

 

Det burde gjennomføres en åpen drøfting av hva vi vil med kirkebygg. Hva er den teologiske 
begrunnelse for fokuseringen på «kirkebygget»? Hva skal de fylles med? Hvor ofte skal det ordineres 
gudstjenester? Disse forhold er overhodet ikke drøftet i rapporten og derfor er det vanskelig å 
skjønne hvor man vil på lang sikt. 

 

I en økonomisk situasjon hvor drift av bygg tar den største delen av utgiftene bør det være mulig å se 
på andre modeller, slik at større andel av økonomien kan brukes på stillinger og prosjekter med 
aktivitetsinnhold. 

 

Med den økonomiske situasjonen tror vi at de forslag som er framlagt nå ikke er tilstrekkelig for å få 
balanse i drift og vedlikehold. Sannsynligvis må man inne fem år gjenta denne prosessen og ta ut 
enda flere bygg. 

Det er også uforståelig at denne prosessen gjøres uten at det samtidig diskuteres flere 
sammenslåinger av sokn i Oslo. Det er et problem at de forslag som nå foreligger i større grad fører 
til bruksendring i Oslo-øst enn i Oslo-vest. Det skyldes de soknegrensendringer som har vært gjort 
tidligere, derfor er det viktig å fortsette å diskutere soknegrenser i hele Oslo. 

 

Kampen MR har ingen kommentarer til forslagene knytte til de ni kirkene som forslås å endre status. 

Vi merker oss dog at det signaliseres en gjennomgang av de sokn som har store utbyggingsområder i 
de siste og kommende år. Det er en velkommen gjennomgang som det haste å komme igang med. 
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