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Sak 1- 5 Formalia

Kl. 11.00
Messe
Sak 6 – Orientering fra
biskopen

Sak 7 – Orientering fra
bispedømmets administrasjon
v/ Anne-Mette

Møtet ble innledet av biskop Bernt
Innkallingen og dagsorden ble godkjent
Dag Albert ble valgt som møteleder,
Ewa som sekretær,
Sr. Karolina og Juwachim ble valgt som
protokollunderskrivere.
Deltakerne ble presentert på teams – til sammen var 34
til stedet.
Følgende menigheter deltok ikke:
Jessheim, Lillestrøm, Kongsvinger, Fredrikstad
digitalt fra St. Olav Domkirke
 Staben i Akersveien roses for innsats under
pandemien.
 Biskopen skal besøke alle menigheter + Førde i
mai og juni – fra 5. mai
 Rehabilitering av kirken i Kongsberg er på gang –
egen menighet etableres, presterådet skal
bestemme grensene.
 Bedehus på Stord er kjøpt – skal tilpasses katolske
behov. Kapellet i Odda skal avhendes.
 Gjøvik vurderes som eget sogn – presterådet skal
uttale seg.
 Vi har fem prestedstudenter i Roma og én i
Valladolid. To nye prestekandidater begynner i år.
Ingen preste- eller diakonvielse planlegges i år.
Det var hyggelig å ha prestestudenter på
Seminaret St. Eysteins våren 2020.
 Arbeid ble styrt i stor grad av Covid og
smitteverenregler. Enorm kompetanse ble
opparbeidet på dette området sammen med
menigheter og prestene. Anne-Mette ble
«smittevernsjef».
 Det er minimumbemanning i Akersveien. Mye
arbeid gjort fra hjemmekontor – bare de
nødvendige tjenester, som IT, renhold og
biskopens forværelse var hele tiden fysisk på
kontoret. Det viser seg at vi er meget
tilpasningsdyktige.
 I samarbeid med STL fikk man etter hvert bedre
forståelse hos de statlige myndighetene for
trossamfunns behov som er annerledes enn
kulturbransjen.
 Billettsystem for registrering fungerer bra (der de
er tatt i bruk) og var til nytte i de få tildfeller hvor
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smittesporing var nødvendig.
Det er fortsatt medlemsvekst selv om det flatet ut.
En del arbeidsinnvandrere har reist hjem.
Personalnytt siden sist:
Ny medarbeider i Innvandrersjelesorg - Jolanta
Kastusyte erstattet Lilia Grube; nyansatt i
Kateketisk senter – Terese Ranek, vikar i regnskap
Stine Grodås, ny skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje
og en medarbeider ved skolekontoret Birgith
Kalve; én ny medarbeider i eiendomsavdelignen
Ivo Burazer (to sluttet), en i St. Olav bokhandel
Sverre Hertzberg (en sluttet) og prosjektleder for
forebyggingsprosjektet som omfatter alle OKB og
prelaturene Trodheim og Tromsø - Ewa Bivand.
OKB har meldt seg inn i arbeidsgiverforeningen
Spekter. OKB og Parat har inngått overenskomst.
Det er første gang at OKB var med i
lønnsforhandlingene.
OKB, Trondheim- og Tromsø Stift søker i samsvar
med den nye Trossamfunnsloven loven om å bli
sammenslått til ett kirkesamfunn. Dette er viktig
bl.a. pga alle katolikker bør være i en juridisk
organisasjon og slippe å melde seg ut ved flytting
mellom bispedømmer. Dette er en juridisk
overbygning. Det tre enhetene forblir selvstendige
i henhold til kirkeretten.
St. Olav bokhandel og St.Olav forlag inngår tettere
samarbeid. Er nå samlokalisert i Akersveien nr. 14.
Økonomi. Regnskap for 2020 er ikke ferdig – kan
presenteres på høstmøtet.
Estimat for offentlige tilskudd er basert på statlig
tilskudd fra 2020, som var 587kr x 2 (den tidligere
kommunale tilskuddet). per medlem. Nå
utbetales statlig og kommunalt tilskudd samlet.
Man regner med at menighetne skal ikke få
mindre enn i fjor. Ny prognose kommer. Mer
trekkes for økt prestelønn men det kommer tillegg
for økt husleie som går til menighetene.
Tilbakebetaling av kommunale tilskudd avsluttes i
2021, siste regnskapsåret 2022. OKB betaler over
60% og menighetene under 40%.
Økonomi styres av likviditet
Store behov etterslep ang vedlikehold av
eiendom, ca. 30 mill kr brukt i 2020. Det er dyrt å

24/03-2021
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/625ced34-03fa-4fee-b33d-d915dc74ffe4

www.vismasign.com

Pastoralrådets digitale vårmøte lørdag 1. mai 2021
REFERAT

Sak 8 – Orientering fra
Kateketisk Senter v/p. Oddvar

Sak 9 - Orientering fra AU PRO
om arbeid under pandemien
v/Ewa

eie gamle bygg- Store behov etterslep vedlikehold
eiendom, fram til antatt år 2030 – brukt ca. 30 mill
kr. 2020
 Å eie egne bygg er dyrt. Bispedømmet har over
200 bygg – 210 bygg, ca 350 000 kvadrat. Se
vedlegg nedenfor.
Det er ønske fra Pastoralmøte at Økonomi og regnskap
blir presentert på Høstmøtet og at økonom er invitert.
 Kateketisk senter skiftet navnet – fra
Pastoralavdelingen tilbake til Kateketisk senter.
Man jobbet de siste årene (p. Hallvard spesielt)
og frem til nå med å ferdigstille websiden «Bli lys»
- nå er den ferdig.
 Man vurderer bruk av ressurser – bøker versus
nettressurser. Man samarbeider med de andre
nordiske landene i forhold til det materiale bruker.
Det er mulig å benytte de andres materiale
kostnadsfritt.
 En engelsk Sycamore evangeliseringsserie
(https://www.sycamore.fm/ ) som passer for
søkende og voksne katolikker er nå blitt oversatt
til norsk og oversettes nå også til polsk og
vietnamesisk. Lanseringen i Norge skal skje onsdag
5. mai.
 Nytt ekteskapsforberedende hefte er produsert;
ferdig trykt på norsk, engelsk og polsk hefte er klar
til å trykkes. Og på alle tre språk ligger det ekstra
ressurser på nett.
 Katekesebøkene skal opp til vurdering, siden flere
av dem er 10-15 år gamle. Det planlegges også
nye retningslinjer for katekesen i OKB, siden de
nåværende er fra 1999 og det nylig kom nye
retningslinjer fra Vatikanet
 Det er blitt ansatt en ny katekesemedarbeider,
Terese Ranek, som har lærerutdanning og 15 år
erfaring som lærer, i tillegg til katekeseerfaring.
Det skal også ansettes en videojournalist, men
hittil er det vanskelig å finne en som har både
tekniske kunnskaper og katolsk/kristen forankring
i troen.
AU PRO hadde 7 møter på Teams siden mars 2020.
Kontakt med menighetene og mulighet til å gjennomføre
Pastoralrådsmøte var i fokus.
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Sak 10
Foredrag ved biskop Erik
Varden
Sak 11 - Planlegging av
høstmøte 2021 ,

Eventuelt

Evaluering av møte

«Troen under pandemien – troen etter pandemien».
Refleksjoner/diskusjon i plenum
Biskop Bernt kommer med innspill til neste AU møte –
etter at han besøker menighetene.
Grunnpilarer nevnt av biskop Erik – Forkynnelse,
Felleskap og Tibedelse – liturgi kan være veiledende i vårt
arbeid etter pandemien.
Valget til menighetsrådene skal gjennomføres så snart
det er mulig.
NUK oppfordrer menighetene til fokus på barn og unge
og inviterer til leir.
Søster Karolina informerte om Caritas prosjekt om Dialog
med Barnevernet rettet mot polske innvandrere.
Interesserte kan ringe Caritas tlf 23 22 41 61
om Barnevernet for nnvandrere(polske?)1
Det kom del positive innspill i chatten.

Vedlegg
Eiendommer som må rehabilitere på kort sikt TG3 og TG2 etterslep
(TG3 Alvorlige og TG2 vesentlige avvik, som må repareres)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kongsberg TG3 ca 7 mill ( TG2 -2 mill)
Porsgrunn 12,7 mill
Halden fasade 5,5 mill og gårdsplass 0,5 mill
St.Olav og A5 grunnmur 3.7 mill
A5 fasade - 4.5 mill
A 6, 12, 16- fasade – 2 mill
Eikeli fasade kirken- 2 mill
Bergen.
• Fasade kirken 750.00 kr
• innvendig Birgittahjemmet – 2 mill
• Marias Minde ?
St.Josef fasade 1 mill
Kristiansand – heis 450.000 kr
Gjøvik- Fasade, vindu og kjeller
Haugesund fasade kirken 0,5 mill
Moss – tak og fasade – 300.000
St.Hallvard- fasade- 2 mill
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• Tønsberg prestebolig, 2 mill
• Sandefjord innvendig - 4 mill
• Stavanger- kirken og menighetsbygg 25 mill
• Mariaholm 2 mill
• Drammen- Cappelens gate 5, 20 mill
• Modernisering av teknisk anlegg
• VVS systemer
• Utarbeide brann mapper
• IK mapper brann og elektro
Estimert kostnad minimum 100 millioner kroner på det vi har oversikt over. Uforutsett og
VVS er ikke medtatt.
Merknad fra Anne-Mette. Dette er en liste som er utarbeidet for en tid siden. Det kan ha
kommet og komme endringer mht. kostnader. Min hensikt med å vise listen er å gi et bilde
av hva som skjer og hvor det skjer.
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