
 

DEN NORSKE KIRKE 
Grefsen menighet 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Grefsen menighetsråd 

 

Dato: 28.03.2019 kl. 19:00 

Sted: Grefsen kirkes barnehage 

Arkivsak: 17/00002 

  

Tilstede:  Helene Laurvik, Lise Cathrine Solbakken, Marit Aarrestad Østang, 

Merete Waage Hanssen-Bauer (til sak 31), Mette Winsnes Rødal, 

Ole Herman Fisknes og Sigmund Akselsen. 

  

Forfall:  Anne-Gerd Gjevre, Arne Morten Holmeide, Donna Laurene Wiger, 

Gunnstein Norheim og Tom Heier. 

  

Andre: Borghild Hukkelberg, Ingunn Borge Nnaji og Karl Georg Øhrn. 

  

Protokollfører: Tore Hafnor 

  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

22/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 

menighetsrådsmøte 28.03.2019 
2 

23/19 
Godkjenning av protokoll for Grefsen menighetsrådsmøte 

28.02.2019 
3 

24/19 Grefsen menighets pensjonsutgifter 4 

25/19 Grefsen kirkes barnehage 6 

26/19 Diakoniplanen 8 

27/19 Grefsen menighets årsmelding 2018, 9 

28/19 Grefsen menighets valgstyre 10 

29/19 Vinterhage på menighetssenteret 11 

30/19 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 12 

31/19 Eventuelt 13 

 

 

Hønefoss 29.03.2019 

 

 

Marit Aarrestad Østang Tore Hafnor 

Leder Møtesekretær 
  



 

 2  

Saker til behandling 

22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 28.03.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 22/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig, 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
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23/19 Godkjenning av protokoll for Grefsen menighetsrådsmøte 

28.02.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 23/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll er godkjent. 
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24/19 Grefsen menighets pensjonsutgifter 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 24/19 

 

 

Møtebehandling 

Karl Georg Øhrn, som sitter i Nordberg menighetsråd og har erfaring med finansiering av 

barnehager og deres pensjonsforpliktelser, i jobbsammenheng, blant annet i forbindelse 

med at ansvaret for barnehagene ble overført fra stat til kommune.  

 

Han informerte om at dette med pensjonskostnader, spesielt for barnehager ikke er så 

skremmende som mange tror. Så lenge barnehagen drives videre så vil 

pensjonskostnadene være en del av barnehagens driftskostnader. Pensjonskostnader øker 

hvis noen av de man har pensjonsforpliktelser for slutter tidlig i arbeidslivet. Nordberg 

menighetsråd hadde ett møte med KLP der KLP viste dem noen «worst case» scenarioer. 

Disse var ikke så ille som man fryktet. Ingen barnehager har gått konkurs pga. høye 

pensjonskostnader. Alle barnehagene går i null eller pluss. Det er god økonomi i denne 

sektoren. Noen menigheter tar ut overskudd og bruker det i menighetsdriften. Det anbefales 

ikke å gjøre dette.  

 

Først hvis barnehagen nedlegges uten at barnehagen har lagt seg opp ett fond til å dekke 

fremtidige pensjonskostnader vil dette bli ett problem. Nordberg har lagt seg opp 1.5 

millioner i et fond til dekking av framtidige uforutsette utgifter, underskudd og/eller 

investeringer. Eventuelt kan slike oppsparte midler benyttes som pensjonsfond ved 

nedleggelse, noe Nordberg menighet ikke har noen planer om. Hvis man har ett fond på 1-2 

millioner bør menigheten være sikret også ved nedleggelse av barnehagen. Skal 

barnehagen legges ned så er det mulig å kjøpe seg ut av fremtidige pensjonsforpliktelser 

hos KLP. 

 

Øhrn mente det var viktig for lokalmiljøet å ha en menighetsbarnehage. Slike barnehager er 

små og sårbare, men så lenge man har en oppegående styrer så går det bra. 

 

Karl Georg Øhrn informerte også om en støtteordning for barnehager med høye 

pensjonskostnader. Kommunen har ytelsesbasert pensjon i kommunens barnehager, hvilket 

er den dyreste formen for pensjonskostnader, og den samme som menighetsbarnehagene 

har. 12-13% av kostnadene i Oslo kommunes barnehager er pensjonskostnader. Har man 

lavere enn det tjener man penger. Snittet i Oslo kommune er 16-17%.  

 

Til finansiering av barnehager beregner kommunen 12-13% av driftskostnadene til 

pensjonskostnader. Barnehager med vesentlig høyere pensjonskostnader enn dette kan 

søke om støtte, og får betalt krone for krone fra Oslo kommune sentralt. Nordberg fikk 

100.000 for 2018 og ikke noe for 2017. Årsaken til at de ikke fikk noe for 2017, var at da lå 

pensjonskostnadene bare like over normen. Det er eget skjema som man fyller ut for å søke 

om støtte. Regelverket for denne støtten gjelder fra og med 2017. Grefsen kirkes barnehage 

bør snarest mulig søke om støtte for 2017.  

 

Utover barnehagen så har Grefsen menighet pensjonsforpliktelser i forbindelse med 

nedlagte Gladstuen deltidsbarnehage og andre nåværende og tidligere ansatte, Gladstuen 

ble lagt ned i 2007. Kan vi betale oss ut av dette? Det bør sjekkes med KLP om vi kan 

betale oss ut av fremtidige pensjonskostnader for Gladstuen og diakonstillingen.  

 

 

Votering 

Enstemmig. 
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Vedtak  

Menighetsrådet ber om at daglige leder i barnehagen, Borghild Hukkelberg, kontakter daglig 

leder i Nordberg menighets barnehage for å få informasjon om søkeprosessen for deretter å 

sende inn søknad, om støtte til pensjonskostnader. Menighetsrådsleder, Marit Østang, og 

daglig leder i menighet, Tore Hafnor, kontakter KLP for å få informasjon om menighetens 

andre pensjonsforpliktelser og hva det eventuelt vil koste å kjøpe seg fri fra disse. 
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25/19 Grefsen kirkes barnehage 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 25/19 

 

 

Møtebehandling 

Tilstede på denne saken var daglig leder i barnehagen, Borghild Hukkelberg og pedagogisk 

leder på avdelingen Furu, Ingunn Borge Nnaji.  

 

Marit Østang åpnet med å takke for at menighetsrådet fikk være i barnehagen og spurte 

deretter Borghild hvordan hun trives som styrer? 

Trives veldig godt. Hadde jobbet her tidligere og følte det som om jeg kom hjem når jeg 

begynte her. Men hadde også, etter å ha vært ansatt som daglig leder i en annen menighets 

barnehage, fått ett utenfra blikk. Hvordan overta etter en som har jobbet her i 40 år? Noe 

bevares, men andre ting endres. Det skal være en utvikling, for oss alle.  

 
Du ønsket deg ett styre. Hvordan syns du det fungerer?  

Veldig fint å ha ett styre. Det er 3 møter i semesteret. Har kontakt med leder i 

barnehagestyret, Arne Morten Holmeide, om regnskapet. Sender av og til mail til styre og 

informerer eller spør. Flott med denne tettere forbindelsen inn mot menighetsrådet. Dette er 

en trygghet for leder i barnehagen. På spørsmål om styret har innvirkning på barnehagens 

årsplaner var svaret at formelt så er det samarbeidsutvalget (SU), som skal godkjenne 

årsplanen, og at det er de barnehageansatte som sitter på den pedagogiske kompetansen. 

Styret er på eiersiden, og har mer ansvar for å følge opp administrasjonen og det 

økonomiske. 

 

Borghild Hukkelberg har hatt møte med menighetens prester for å få et helhetlig program for 

samarbeid barnehage og kirke.  

 

På spørsmål om de ansatte i barnehagen føler at de blir sett av arbeidsgiver, var svaret et 

klart nei. I hvert fall når det er snakk om menighetsrådet. De ansatte kjenner ikke til hvem 

som sitter i menighetsrådet, utover sokneprest Sigmund Akselsen og daglig leder Tore 

Hafnor, som også er tilstede på alle menighetsrådsmøtene. Heller ikke styret har de god 

kjennskap til. Staben i menigheten har de derimot et nærmere forhold til, takket være 

halvårlige felleslunsjer.  
Er dette et savn? 

Nei, Borghild er nærmeste sjefen. Og utover det så er det daglig leder i menigheten som det 

vil vær aktuelt å kontakte, om det skulle være behov for det.  

 
Hva betyr det å ha en utvidet formålsparagraf for barnehagen?  

Opplæring i kristen tro og tradisjon. Hvordan skiller denne barnehagen seg fra andre? 

Samling for foreldrene med innsamling til Stefanusbarnehage.  Dette er en dimensjon som 

andre barnehager ikke har. Foreldrene får kjøpe barnas kunst for 50 kroner eller mer. 

Pengene går til en god sak. Barna vet at det finnes barn som lever på søpppel, mangler mat. 

Vi synger kristne sanger. Har også kristne temaer, som «Jesus stiller stormen.» Vi «faster» 

ved ikke å ha kjøttpålegg og syltetøy på brødskiva. Bevisstgjøring av barna på at vi sparer 

penger og hva pengene går til. Barna i vår barnehage vet hvorfor vi feirer jul, påske og 

pinse. 

 

Deretter fikk menighetsrådet omvisning innendørs i barnehagen. Det var for mørkt til å se 

noe ut. Mye av barnehagen har blitt pusset opp de siste årene og dette har blitt veldig fint. 

Det siste som er gjort er å pusse opp personalets garderobe og toalett. Friskluftanlegget 

anses fortsatt som nytt, selv om det er 10-15 år gammelt. Det neste som trengs å pusses 

opp er kjøkkenet. Dette begynner å falle fra hverandre. 

 

Nesten alle plasser som blir ledig fra høsten (4) er fylt opp allerede, før hovedinntaket 

starter. Inntaket starter nemlig alltid med en bytterunde før hovedinntaket. 
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Hvilke rutiner har barnehagen for å overvåke barna? 

Vi følger med når barna sover. Alltid voksne tilstede når barna sover ute. Elektronisk telling 

hvert 15. minutt når barna er ute. Barnehagen har rutiner for dette som stadig er under 

evaluering. Er rutinen vår god nok? Følger vi den? Eventuelle avvik logges og behandles. 

 

Snakker med foreldrene når barna hentes. Hvis barna var lei seg ved avlevering sendes 

melding i løpet av dagen og foreldrene får også informasjon om små hendelser i løpet av 

dagen. Har hatt noen uhell, blant annet en som ble stukket av en sprøytespiss når 

barnehagen var på tur. Saken ble meldt til og fulgt opp i samarbeid med helsevesenet. En 

brukket arm i akebakken. Det viktige er at vi lærer av våre feil.  

 

Utelekeplassen ønskes å ferdigstilles med sykkelbane. Dugnad for foreldre for å lage 

hinderbane. Asfalt og gress på/ved sykkelbanen er ønskelig.  

 

Vedtak  

Tatt til orientering. 
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26/19 Diakoniplanen 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 26/19 

 

 

Møtebehandling 

Noen av synspunktene som kom var: 

Diakoniplanen er for generell, den bør være mer spisset inn på hva diakonen skal jobbe med 

og ikke på alt diakonalt arbeid i menigheten. Alt som skjer i menigheten kan ikke være 

diakoni. Det ble videre stilt spørsmål om det var riktig å fokusere på fellesskap. Vi må heller 

fokusere på å inkludere de som har spesielle behov. Flott at det står om bydelens prosjekter, 

men det står ikke noe om hvordan vi kan bidra, utover de 4 punktene vi har for diakoni. 

Diakoniplanen gaper for vidt og er dermed mindre spisset inn mot problemer. 

  

Et annet synspunkt var at diakoniplanen skal vise alt diakonalt arbeid, ikke bare det som 

diakonen gjør. Staben er positiv til forslaget om middag på søndag. Samarbeid med 

helsesøster er på trappene. Diakoni gjennomstrømmer hele menigheten.  

 

Votering 

Enstemmig, 

 

Vedtak  

Diakoniplanen 2019 – 2021 er vedtatt. Diakoniplanen skal behandles hvert år på det årlige 

menighetsrådsmøte der diakonen er invitert.  
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27/19 Grefsen menighets årsmelding 2018, 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

2 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 27/19 

 

 

Møtebehandling 

 

Menighetsrådet mener at Grefsen menighet ikke har noe nytte av ungdomsdiakonen og vil 

derfor ikke at en så stor del av årsmeldingen skal informere om dette arbeidet. 2-3 linjer bør 

være nok. 

 

Ny versjon av økonomidelen ble presentert av Mette.  For lite fast giverinntekter og offer. 

Feilføring av utleie av kirken er ført på kirke og ikke på kirkemusikk. Mette retter opp dette 

og oppdaterer til endelig versjon av denne delen av rapporten. 

 

Det ble kommenter at barne- og ungdomsarbeid ikke koster mye, i og med at det foreløpige 

regnskapet viste ett merforbruk på 5.645 kroner. En del av årsaken til dette er at 

konfirmantarbeidet har for mye overskudd. Noe av dette vil bli rettet opp ved å tapsføre 

manglende konfirmantinnbetalinger.  

 

Under denne saken ble det også informert om manglende fremdrift av regnskapet for 2017. 

Daglig leder i menigheten har vært i korrespondanse med økonomisjefen i fellesrådet, Tor 

Fredrik Wisløff, om denne saken. Økonomisjefen kan ikke love noen dato for når dette er 

ferdig. I skriv fra kirkevergen er det tidligere lovet at alle menigheter, unntatt Nordberg, som 

har levert bilag skal få foreløpig regnskapsrapport for 2018 innen 15. april. Dette betyr at 

også 2017-regnskapet må være avsluttet til den dato. Etter at korrespondansen mellom 

daglig leder og økonomisjef fant sted 22. mars har det vært noe aktivitet på 

regnskapsføringen for 2017. Menighetsrådet uttrykte nok en gang frustrasjon og oppgitthet 

over manglende regnskapsføringer. Hovedkomiteen klager også på dette. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Avsnittet om prostiets ungdomsdiakoni skal kuttes ned til maksimum 2-3 linjer. Det 

delegeres til arbeidsutvalget å vedta årsmeldingen på møtet 11. april. 
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28/19 Grefsen menighets valgstyre 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 28/19 

 

 

Møtebehandling 

På Engebråten var det, enkelte som fylte ut stemmesedler uten å vente på plass i 

valgavlukket. Det ønskes derfor at det kjøpes inn ytterligere ett valgavlukke per stemmested. 

 

Nominasjonskomiteen er i gang. 6 har så langt sagt ja til å sitte i menighetsrådet.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Menighetsrådet er menighetens valgstyre. Menighetsrådsleder Marit Aarrestad Østang 

velges til leder i valgstyret. Menighetsrådets arbeidsutvalg velges til valgstyrets 

arbeidsutvalg. 

 

Det skal kjøpes et nytt avlukke stemmested. Det avklares med fellesrådets valgansvarlig, 

Frank Aage Fjellbekk, angående finansieringen av disse.  
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29/19 Vinterhage på menighetssenteret 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 29/19 

 

 

Møtebehandling 

Saksfremlegg ble lagt fram på møtet, sammen med tallene fra Hammerstad som nettopp var 

kommet. Styret er positive til dette og ønsker at menighetsrådet skal vedta å la 

Frivillighetssentralen bygge denne vinterhagen. Det antas oppstart i sommer, Det er 3-12 

ukers behandlingstid i plan- og bygg komiteen i kommunen.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Grefsen menighetsråd støtter vedlagte forslag til utbygging av vinterhage. Det forutsettes at 

kostnadsrammen følger føringene i anbudet utdelt på MR-møtet 28.03.19, der netto beløp er 

på 1.195.989 og brutto er på 1.494.987.  

 

Daglig leder, Kjersti Vasli gis sammen med styret fullmakt til å disponere et beløp inntil kr. 

150.000 eksklusiv mva. til kommunale gebyrer, peis og uforutsette kostnader, som måtte 

oppstå i løpet av byggeperioden. Dersom det av ukjente grunner skulle påløpe større 

kostnader, vil dette legges opp som egen sak til Grefsen menighetsråd. 

 

Daglig leder, sammen med styret er å anse som byggekomitè, og vil kunne innhente 

nødvendig erfaring og spisskompetanse ved behov. Styret kan delegere ansvaret som 

medlem i byggekomiteen til et av styremedlemmene. 
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30/19 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

2 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 30/19 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Møte 19. mars i HK:  

 Leiekontotrakt Oslo Hospital. Opplysningsvesenets fond skal bygge kirkens hus der., 

så nåværende leie blir bare midlertidig leie for noen år. KFIO er framleietager. 

Husleie blir ikke billigere, men 140.000 høyere enn nåværende husleie. Flytter 

kanskje tilbake om en stund. Usikkert når de andre flytter dit. Ønsker å flytte hele 

virksomheten ned dit. Kirkevergen fikk alle fullmakter. 

 Felles faktureringer for utleie av kirken. Hvem skal fakturer, er det uenighet om. 

Fellesrådet ønsker å fakturere og gjøre alt arbeidet, for så å vidersende 70% av 

leieinntektene til menighetene. Bispedømmerådet skal godkjenne saker som har 

med utleie av kirker å gjøre. Det ble følgelig stilt spørsmål, om de skulle inn i denne 

saken, dette handle rikke om utleie, men fordeling av utgifter. De som betaler 

strømmen (fellesrådet) skal ha 30% av utleieinntektene. 

 Diakoniprosjektet er delt i 2. Ikke avklart pengene fra kirkerådet, mot det som 

kommer fra kommunen. Skal brukes i Groruddalen og litt til gatearbeid i sentrum, og 

også til Oslo Sør. Uklart hva som skal brukes til hva.  

 Påbygg på Jacobs kirke med ekstern finansiering. Klarert av byantikvar og 

riksantikvar. Jobber sammen med OBOS på dette. Hovedkomiteen var ikke positive 

til prosjektet. Hvem skal eie det bygget?  

 Behov for å styrke kirkenes økonomi i Oslo kommune. Oslo bevilger halvparten i 

forhold til Bergen og Trondheim. 

 Status menighetseregnskap: Jobbes med automatisering.  

 Nettverk for fellesrådene, startet som en protest for å påvirke beslutninger. Leder og 

nestleder i KFIO er nå motstander av nettverket.  

 

Vedtak  

Tatt til orientering. 
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31/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 28.03.2019 31/19 

 

 

Møtebehandling 

1. Karoline Bjørling Solem har fått tilbud om, og takket ja til kateketstillingen. 

2. Stemmestyret må vedta hvor mange stemmesedler man ønsker til 

bispedømmevalget. Kirkerådet har foreslått at det trykkes opp 1.617, hvilket er det 

samme antallet som antall avgitte stemmer i fjor, 

 

Votering 

1.   

2. Enstemmig 

 

Vedtak  

1. Tatt til orientering. 

2. Valgstyret i Grefsen menighet ønsker 2.200 stemmesedler. 

 

 
 


