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Innspill til forslag til budsjett 2020 
Fra Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd 
 
Kirken i Oslo har følgende kommentarer til byrådets budsjettforslag for det lovpålagte 
tilskuddet til Oslo kirkelige fellesråd for 2020: 
 
Ungdom i Groruddalen 
Vi er godt i gang med et prosjekt for ungdom i alderen 13-20 i Groruddalen etter at bystyret bevilget 3 
mill. kr. til prosjektet for 2019. Dedikerte personer er ansatt i prosjektet og arbeidet er godt mottatt. 
Dette er en viktig diakonal satsing vi virkelig har tro på, for utsatt ungdom i Groruddalen trenger dette 
samtaletilbudet. Vi ber derfor bystyret bevilge 3 millioner i 2020, slik at vi kan videreføre arbeidet for 
sårbare ungdommer i bydelen.  
 
Investeringsmidler 
Fellesrådet er avhengig av frie investeringsmidler for å kunne utføre nødvendig vedlikehold utover 
kritiske sikkerhetstiltak og lettere vedlikehold av kirkebyggene. I forslaget til budsjett for 2020 er det 
foreslått rekordlave 20 millioner i investeringsmidler. Vi ønsker å jobbe kontinuerlig og planlagt med 
nødvendig vedlikehold av kirkebyggene. For å klare det trenger vi investeringsmidler som står i 
forhold til det antallet kirker som i dag har høy aktivitet i lokalmiljøene. I 2019 er investeringsmidlene 
på 25 mill. kr. Budsjettet for 2020 bør som et minimum ligge på samme nivå.  
 
Miljøtiltak og øremerkede midler 
I forslaget til budsjett for 2020 er det ikke foreslått å gi øremerkede midler til noen av kirkens 
prioriterte prosjekter. I tråd med kommunens satsing på en grønnere by, ønsker Kirkelig fellesråd i 
Oslo å få skiftet ut oljefyrene i kirkene i Ullern, Ris og Røa. Av miljøhensyn er dette prioritert over det 
kritiske behovet for å restaurere takmaleriene i Domkirken. Denne prioriteringen bør også være av 
egeninteresse for Oslo kommune, med tanke på det ansvaret kommunen har for vedlikeholdet. Det er 
knyttet store kostnader til å bytte ut oljefyrene, 68 mill. kr over 2 år. Det er ikke realistisk å dekke 
dette av de frie investeringsmidlene. Kirken i Oslo ønsker å sette så lite klimaavtrykk som mulig, så vi 
håper Oslo kommune kan bidra til å gjøre disse tre kirkene mindre forurensende.  
 
Driftsmidler 
Kirken i Oslo har et godt og velbrukt tilbud til barn, unge og eldre i bydelene. Kirkene brukes dessuten 
til et stort spenn av kulturelle aktiviteter, av ulike frivillige organisasjoner og lag i lokalsamfunnet og 
av andre trossamfunn. I forslaget til budsjett for 2020 er driftsmidlene til kirken på et kritisk lavt nivå. 
Selv om vi har mer enn 5000 frivillige som gjør en solid innsats hvert år over hele byen, klarer vi ikke 
å opprettholde aktiviteten med et slikt budsjett. Vi har nå kommet til det punktet at det er aktuelt å 
redusere stabene i menighetene med opptil 10 årsverk, etter at vi de siste årene har redusert 
sentraladministrasjonen til minimum. Dette vil ramme lokalsamfunnene i Oslo kommune.  
 
Forslaget fra byrådet er for 2020 140 mill. kr. Det er en reell nedgang fra 2019, siden det ikke 
kompenserer fullt ut for lønns- og prisvekst. Et nivå opp mot 150 mill. kr. ville bedret situasjonen 
betraktelig. Vi håper derfor at budsjettet kan styrkes med 10 mill. kr.  
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