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Referat fra møte i styringsgruppa for rekrutteringsprosjektet   
 

Tid: Fredag 8. november kl. 10.00-13.00   

Sted: Kirkens hus, møterom Oslo  

Tilstede: Øystein Dahle, Ingeborg Dybvig, Jan Rune Fagermoen, Solveig Fiske, Jan Ove 

Fjelltveit, Aleksander Garmann Gullaksen, Jan Christian Kielland, Elise Ottesen 

Søvik, Hildegunn S. Opstad 

  

Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 29. mai 2019.   

  

SG sak 13/19 Orientering om aktuelle saker i prosjektet (muntlig orienteringssak)   

Prosjektleder orienterte om rekrutteringsteamet sin tilstedeværelse under 

Trosopplæringskonferansen, og om utviklingen i rekrutteringsprosjektet siden sist.  

  

Vedtak: Orientering tatt til etterretning. 

     

SG sak 14/19 Tildeling av rekrutteringsmidler for 2020   

Kort orientering ved rekrutteringsteamet. Det kom inn i alt 45 søknader innen fristen 

20.09.19, på til sammen kr. 5 260 742. Samtale omkring vekting av kriteriene for tildeling, 

samt drøfting rundt begrunnelsene for tildeling. 

  

Vedtak: Følgende 13 prosjekter innvilges rekrutteringsmidler for 2020:  

  

Søker Tema – prosjekt  Beløp 

søkt om 
Beløp 

innvilget 

7 NLA Høgskolen Orgelet som naturlig del av samspill 

og moderne lydbilde 
166 700 100 000 

8 Bø kyrkjelege 

fellesråd 

Orgelklubb i Bø kyrkje 80 000 80 000 

9 Storsalen menighet  Teologistudenter møter prester 82 000 70 000 

10 Norges 

musikkhøgskole  
Orgelstudenter møter orgelelever 50 000 50 000 

14 Haugesund kirkelige 

fellesråd 
Ung stab 2020 200 000 100 000 

18 

Strinda/Byåsen/Heimdal 

prosti 

Vær deg selv – Stå opp for andre 50 000 50 000 

21 Haslum menighet  Barn som medliturger 42 000 42 000 

24 Norges 

musikkhøgskole med 

flere 

Konsultasjon for samordning 

mellom utdanningsinstitusjonene på 

kirkemusikkfeltet 

40 000 40 000 

25 MF vitenskapelig 

høgskole og Norges 

KFUK/KFUM  

Teologileir 200 000 180 000 

31 Foss videregående 

skole  

Øvingsorgel til Foss vgs. 77 000 77 000 

41 Orgelklubben i Møre  Orgelklubben mot nye høyder 50 000 50 000 
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42 Holmlia menighet  Fra Holmlia til Egypt – lokal, 

regional og global forankring  

150 000 60 000 

43 VID vitenskapelig 

høgskole 
Ungdom rekrutterer ungdom 
  

200 000 100 000 

  

  

SG sak 15/19 Plan for implementering av rekrutteringsprosjektet  

Ledergruppa i Kirkerådet besluttet i sitt møte 30.09 å integrere rekruttering i drift framfor å ha 

det som prosjekt, med virkning fra 1.1.2020. Avdelingsdirektør for kirkefag informerte om at 

prosjektleder og én ansatt i full stilling foreslås overført til Seksjon for barn, unge og 

trosopplæring, med rekruttering som arbeidsfelt. Disse vil jobbe i et rekrutteringsteam 

sammen med ansatte fra HR-seksjonen og kommunikasjonsavdelingen. En slik 

omorganisering medfører at mandatet til styringsgruppa opphører, og at dette møtet dermed er 

det siste møtet i styringsgruppa. Styringsgruppa ble informert om denne saken i en e-post fra 

avdelingsdirektør 25.10. Det er ikke avklart i styringsgruppas mandat hvilken formell rolle 

den har i en slik situasjon. 

 

I møtet framkom kritiske spørsmål til at styringsgruppa ikke var blitt tatt med på råd før 

Kirkerådets administrative ledelse fattet en beslutning. Tidspunkt for implementering av 

rekrutteringsfeltet, og avgjørelser vedrørende organisering i overgangen fra prosjekt til fast 

drift, impliserer faglige spørsmål med relevans for styringsgruppa.  

 

Det var enighet i styringsgruppa om at organiseringen bør ivareta fortsatt handlingsrom og tid 

for dedikert jobb med fagfeltet, og det bør framkomme tydelig hvem som har ansvar for feltet 

på de ulike nivåene i organisasjonen. En fast arbeidsgruppe/referansegruppe/ressursgruppe 

bør fortsatt delta i arbeidet. 

 

 

 
 


