
 

Fra Tonsen menighetsråd  

-Innspill til styringsgruppen i kirkebruksplanen 

 

 

Ut i fra styringsgruppens ønsker om innspill vil vi be om at det jobbes med; 

Et ryddigere skille på innsparinger og satsingsområder, fortsatt arbeid med enhetlig ledelse 

og samtidig fokus på nasjonale rammevilkår. 

 

Innsparinger: 

I kirkebruksplanen kommer det ikke fram hvordan innsparingene faktisk er regnet ut. Vi har 

brukt økonomirapporten for kirkebruksplanen (datert 20.4.18) for å få bedre innsikt, og har 

funnet viktig informasjon der.  

 

I styringsgruppens forslag forventes ikke uttak av kirkebygg å ha tilstrekkelig innsparing, og 

kutt i lønnskostnader er avgjørende.  Uti fra økonomirapporten vil de planlagte uttakene av 

kirkene i Groruddalen Prosti utgjøre 90% av de totale innsparingene. Innsparinger i drift er 

lav. Det er i hovedsak utleie og reduserte lønnsutgifter som vil gi de resultatene en ønsker. 

Som del av Groruddalen Prosti er det uvirkelig å se for seg ytterligere reduksjon av 

aktiviteten i prostiet.  

 

Satsingsområdene: 

At kirker som ikke er i ordinær drift kan benyttes som satsningskirker er spennende. 

Styringsgruppen har tatt utgangspunkt i kvalitetene ved de ulike menigheten og deres 

lokalsamfunn, og kommet med relevante forslag til videre arbeid i de enkelte menighetene. 

Det er likevel ikke klart om det er dette som er å være strategisk? 

I økonomirapporten beregnes det at lønnskostnader vil utgjøre den største innsparingen, 

nest etter muligheten for økte leieinntekter. Vi ønsker å understreke det økonomirapporten 

sier om dette: - «Utover fellesrådets besparelse vil uttak frigjøre presteressurser. Bruken av 

disse bør være gjenstand for bevisst strategisk drøftelse». (pkt. 8.6) 

Med det tunge fokuset på innsparinger som nå driver Fellesrådet i Oslo synes vi det er 

vanskelig å se hvordan drøfting og strategisk satsing kan ivaretas på en god nok måte. Det er 

korte tidsfrister i arbeidet med kirkebruksplanen, og vi tror at strategiske valg vil bli vanskelig 

å gjøre på en god måte. Vi ønsker at dette ivaretas i en egen prosess hvor det også er gitt 

økonomiske og personalmessige rammer for hva satsingen rommer. 



 

Bruk av ressursene i begge linjer: 

Kirkebruksplanen sier lite om hvordan uttak av kirker kan gi bedre utnyttelse av ressursene i 

begge linjer. Det henvises til det varslede kuttet i personalressursene. Potensialet i 

kirkebyggene understrekes og det sees etter inntektskilder.  

Økonomirapporten fremhever muligheten for innsparing gjennom videre arbeid i prosjektet 

«Enhetlig strategisk ledelse». Den går langt i å si noe om hvor avgjørende dette kan være for 

å bedre ressursene: - «Det antas at de største besparelser Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo 

Bispedømmeråd oppnås ved reduksjon i lederledd og i ressursbruk knyttet til samordning og 

møter» (pkt. 9.2)   

Når det den 15.5.18 går ut mail fra Oslo bispedømmekontor om at det er vedtatt å endre 

tidsplan og mandat for prosjektet Enhetlig ledelse, for «ikke ytterligere å tilspisse 

situasjonen», virker det underlig. Vi ønsker at arbeidet med å se på enhetlig ledelse og 

ressursbruk knyttet til samordning fortsetter, og sees på som reelle muligheter for å gi de 

innsparinger det er behov for. 

 

Kirkepolitiske og nasjonale føringer: 

Vi ser ikke at Kirkebruksplanen i særlig grad hever blikket og ser til de nasjonale endringene i 

Kirken. Blant annet vil ny lov om Trossamfunn, nye oppgaver i Kirkerådet, avklaring av 

rammene for overføringer fra kommunene og av Riksantikvarens ansvar for kirkebyggene 

være viktige ytre rammebetingelser. Avklaring av disse områdene vil være avgjørende for 

hvordan Kirken i Oslo kan planlegge for en sunn drift og samtidig gjøre strategiske satsinger. 

Vi ønsker at det i arbeidet med Kirkebruksplan for Oslo i større grad sees på nasjonale 

rammefaktorer som vil innvirke på personalressurser og vedlikeholdsutgifter, og at 

arbeidet for å påvirke disse rammebetingelsene inngår i prosjektet. 

 

 

Tonsen menighetsråd  30.05.2018 


