
TONSEN MENIGHET 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 4/2018, 02.05.18 
 
Til stede: Anne Westermoen, Nils Ola Sande, Ingvild Nordberg Iversen, Mari Wirgenes, Elisabeth 
                 Lunde Seland (1.vara), Inger Marie Astad (2.vara), Jon-Petter Hagen (3.vara), Helge  
                 Kjølberg (4.vara) 
                 Gry G. Fredum (referent) 
Forfall:    Amanda Gytrup, Monica Drage, Torstein Winger 
 
MR 01/04/2018 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet 

- Godkjent. 
 
MR 02/04/2018 
Referat fra MR-møte 21.03.18 

- Godkjent. 
 
MR 03/04/2018 
Referatsaker 

1) AU-referat 11.04.18 
Tas til orientering 

2) Referat fra årsmøtet 22.04.18 
Tas til orientering 

3) Ev. HK/FR-møter v/ Winger 
Utsettes. 

4) Prostirådsmøte (PR) 24.04.18 v/ Westermoen 
Hovedtema var Kirkebruksplanen da de 4 andre menighetene i prostiet hadde hatt 
konsultasjoner 19.04. Konsultasjonene ble evaluert og synspunkter utvekslet. Uttalelsen 
«Sammen for kirka i Oslo» som er signert av alle menighetene i prostiet ble kommentert. 
Nytt møte i PR 29.05.18. 

5) Utvalgsmøter. 
Utvalg for internasjonal kontakt 12.04.18 
Evaluering av fredsmarkeringen 01.03.18 (115 tilstede). 
FN-dags-markering til høsten; - for seg selv, sammen med «Musikk&Mat», på Onsdagstreff? 
Latvia fyller 100 år i år; markeres det overfor vennskapsmenigheten. 
Neste møte er 23.05.18. 

 
MR 04/04/2018 
Årsregnskap 2017 – fra revisor 
MR stilte spørsmål vedr. note 4; mulig feil tall. Nordberg Iversen lager en henvendelse til 
regnskapsfører som sendes via kontoret. 
MR ønsker ikke at regnskapet signeres før dette spørsmålet er avklart. 
 
MR 05/04/2018 
Kirkebruksplanen  
(Jf.: AU 03/04/2018) 

1) Konsultasjon på bispekontoret 25.04.18 
Wirgenes, Westermoen og Fredum representerte Tonsen i en konsultasjon som primært var 
for de menigheter som ikke er direkte berørt av Kirkebruksplanen. 9 av byens menigheter var 
Representert, og møtte Kirkeverge, nestleder i fellesrådet, Stiftsdirektør, leder av 
bispedømmerådet, 4 av prostene samt begge områdelederne. 
 



(Forts. MR 05/04/2018) 
Møtet varte i 80 minutter, der man fikk anledning til å presentere synspunkter og stille 
spørsmål. Det er store økonomiske føringer bak kirkebruksplanen, men ingen konkrete 
regnestykker ble fremlagt. Det ble sagt at personalsjefene i KfiO og OBdr for tiden jobber 
sammen om gjennomgang av bemanning der det foreslås at kirker tas ut. Det skal avholdes 
møte med de ansattes organisasjonen 03.05.18. 

2) Bidrag til prostikonsert i Grorud kirke 02.05.18 
Det skal arrangeres en konsert for å sette søkelyset på at 4 kirker i Groruddalen er foreslått 
tatt ut av ordinær drift. I den forbindelse vil det være kostnader til lys, lyd og band – artistene 
for øvrig opptrer gratis. Hver av menighetene i prostiet er bedt om å bidra med kr. 10.000,- . 
Vedtak: Tonsen bidrar med kr. 5.000,- 

3) Veien videre 
Frist for skriftlig innspill til Kirkebruksplanens arbeidsgruppe er 01.06.18. 
AU lager et forslag til innspill på sitt møte 16.05.18, og fremlegger dette for MR 30.05.18. 
 
Prostirådet (PR) har invitert kirkeverge og stiftsdirektør til et møte 09.05.18 (09:00 – 12:00). 
Det oppleves at det er en veldig skjevhet i det forslaget som nå foreligger at av 9 kirker er det 
foreslått at 4 skal tas ut i Groruddalen prosti, og at det videre menes at dette er en øst-vest 
problematikk. 
Fredum møter fra Tonsen, og hun spør på rådets vegne om Øyvind Remmen har anledning til 
å delta. 

 
MR 06/04/2018 
Ny pedagognorm for barnehager 
(Jf.: AU 04/03/2018) 
Westermoen har vært i kontakt med Andersen på Bydel Bjerkes barnehagekontor; hun kunne fortelle 
at Oslo kommune nå har til godkjenning en egen ordning for søknad om dispensasjon vedr. 
pedagognormen. Dette fordi flere barnehager har behov for ekstra tid, og dette gjaldt særlig de 
private som hadde veldig behov for smidige overganger. 
Når søknadsskjemaet foreligger sendes dette ut, og Andersen bekreftet muntlig at vi kunne forvente 
å få mulighet for en slik overgangsordning. 
Westermoen orienterer barnehagens styrer om dette. 
 
MR 07/04/2018 
Orienteringssaker 

1) Trådløst nettverk – retningslinjer 
Trådløst nettverk er etabler i hele bygget – det kan pr i dag være en liten svakhet på nettet i 
kjellerstuen, men det skal også komme på plass. 
MR vil bli forelagt forslag til retningslinjer for dette. 

2) Prostiets fasteaksjonskonsert – evaluering 
Referat fra evalueringen tas til orientering. 

 
02.05.18 
 
Gry G. Fredum  

 
  

 


