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Prosessen: 

I forlengelsen av arbeidet med Kirkebruksplan for Oslo nedsatte styringsgruppen for 

Kirkebruksplanen et utvalg med et gitt mandat som skulle utarbeide en rapport for 

«Hvordan være Kirke i Hovinbyen». Utvalget startet sitt arbeid oktober 2018 og leverte sin 

rapport juni 2019. 

I området Hovinbyen ligger kirkeanleggene: Østre Aker, Sinsen, Hasle, Kampen og Vålerenga.  

I Kirkebruksplan for Oslo vedtatt av Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo 

desember 2018, beholdt kirkene Sinsen, Hasle, Kampen og Vålerenga status som soknekirke. 

I Kirkebruksplan for Groruddalen prosti, vedtatt juni 2019, ble følgende vedtak fattet om 

Østre Aker kirke: 

«Haugerud kirke er soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn. Vedtak om statusen til Østre 

Aker kirke utsettes til utvalget for «Kirken i Hovinbyen» har levert sin rapport høsten 2019.» 

Styringsgruppen for Kirkebruksplan for Oslo behandlet utvalgets rapport i sitt møte 28.08.19.  

 

Styringsgruppens vurdering: 

Styringsgruppen takker utvalget «Kirke i Hovinbyen» for en spennende og nytenkende 
rapport. 
 
Styringsgruppen konstaterer at kirkelig satsing i Hovinbyen fram mot 2025 først og fremst vil 
berøre Løren, Ensjø og Ulven. Kirkeanleggene Østre Aker, Sinsen, Hasle og Kampen vil i et 
langsiktig perspektiv være strategisk viktige i utviklingen av Hovinbyen.  
 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til utvalgets forslag slik de fremkommer i sammendraget 

av rapporten og til at det oppnevnes et samarbeidsråd med representanter fra soknene i 

Hovinbyen, kirkelig fellesråd og prosten i Nordre Aker prosti. Samarbeidsrådet skal sikre en 

helhetlig kirkelig innsats i området.  

Østre Aker kirke vil være lokalisert sentralt i Hovinbyen når utbyggingen står ferdig om 
anslagsvis 10-20 år.  Utvalget «Kirke i Groruddalen» og utvalget «Kirke i Hovinbyen» er med 
bakgrunn i utbyggingstakten samstemte i at Østre Aker kirke i et kortsiktig perspektiv gir rom 
for endret bruk og utleie.  
 
På denne bakgrunn innstiller styringsgruppen slik: 
 

Styringsgruppens innstilling: 

Styringsgruppen takker utvalget «Kirke i Hovinbyen» for en spennende og nytenkende 
rapport og gir sin tilslutning til utvalgets forslag slik de fremkommer i sammendraget av 
rapporten 
 



Styringsgruppen konstaterer at kirkelig satsing i Hovinbyen fram mot 2025 først og fremst vil 
berøre Løren, Ensjø og Ulven. Kirkeanleggene Østre Aker, Sinsen, Hasle og Kampen vil i et 
langsiktig perspektiv være strategisk viktige i utviklingen av Hovinbyen.  
 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til utvalgenes forslag om endret forordning og redusert 
antall gudstjenester i året i Østre Aker kirke.  
 
Styringsgruppen gir tilslutning til at samarbeidet med Pådriv om utviklingen av Østre Aker 
kirke og omkringliggende område videreføres. 
 
Østre Aker kirke er i et langsiktig perspektiv soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn.  
 
Kirkelig fellesråd er på kort sikt ansvarlig for utleie for to år av gangen. Leieavtalen skal 
inneha klausuler som sikrer at kirken kan brukes til gravferd og et begrenset antall 
gudstjenester. Kirkelig fellesråd utarbeider utleieavtaler i samråd med Østre Aker og 
Haugerud menighetsråd. Utleieinntektene går samlet til fellesrådet. 
 
Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd oppnevner et samarbeidsråd bestående av 
representanter fra soknene Sinsen, Kampen, Hasle og Østre Aker og Haugerud, kirkelig 
fellesråd og prosten i Nordre Aker prosti.  
 
 
 


