
INNKALLING TIL   

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted Kirkestuen 

Dato: 07.12.22 – kl. 17.00-19.00 

 

 

 

Åpning:  

 

SAKSLISTE: 

 

 
   

MR 57/22 GODKJENNING AV INNKALLING 

   

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 

 

MR 58/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR 

MØTET 7 NOVEMBER 2022 

 

Forslag til vedtak:  

Protokollen fra MR 07.11.22 godkjennes 

 

MR 59/22: MØTEDATOER FØRSTE HALVÅR 2023   

 

Forslag til vedtak:  

9 januar 

6 februar 

6 mars 

17 april 

15 mai 

5 juni   

MR 60/22: KONTITUERING AV MENIGHETSRÅDET  

Hvert år må menighetsrådet konstitueres med leder og 

nestleder. AU foreslår at leder og nestleder fortsetter ut 

perioden 

Forslag til vedtak:  

Leder: Trond Arild Lidalen 

Nestleder: Sissel Nilsen   

 

 



 

 
MR 61/22: ORGANISERING AV BARNEHAGEN 

 
I mars vedtok Stortinget en revidering av 

barnehageloven. Dette innebærer at private barnehager 

ikke kan drive under et annet selskap men må skilles ut 

til å bli egne rettssubjekter.  

 

MR vedtok å gå i en dialog med Diakonhjemmet Omsorg 

om et samarbeid. De driver to barnehager som må skille 

sut i eget selskap, for å se på muligheten for å inngå i det 

selskapet. Et forhandlingsutvalg med nedsatt bestående 

av Mette Burkeland, Kaare Framstad og Jens Jørgen Lie.  

 

Disse samtalene endte opp med at Diakonhjemmet 
Omsorg ikke så det regningssvarende å drive barnehagen 

vår, og AU så det ikke mulig å imøtekomme deres krav 

for å komme i balanse.  
 

De aller fleste menighetsbarnehagene i Oslo har dannet 

egne AS-er. En har dannet en stiftelse for sin barnehage. 

KA har skrinlagt sitt arbeid med å danne et nasjonalt AS 

for menighetsbarnehager.  

 

Den nye loven har et unntak, nemlig at barnehager med 

færre enn tretti barn kan drive som før og kommer ikke 

inn under de nye bestemmelsene. (Se vedlegg).  

 

Dette unntaket gir oss mulighet til drive videre uten å                                    

skille ut barnehagen som et eget rettssubjekt fra 1. januar 

2023. Vi kan dermed bruke noe mer tid på å vurdere 

løsninger for barnehagens fremtid. Det er flere 

menighetsbarnehager i Oslo som er i samme situasjon og 

som skal drive videre som før. Vi bør se på mulighetene 

for å samarbeide med disse med tanke på å redusere 

kostnadene for alle.  

En betydelig kostnad for barnehagen er pensjonspremie 

og reguleringspremie til KLP. Vårt medlemskap i KA 

krever at vi har pensjonsordning for alle ansatte gjennom 

KLP. En mulig måte å redusere kostnadene på kan være 

at menigheten melder seg ut av KA og dermed står fritt til 

å gi ansatte en annen, for arbeidsgiver, rimeligere 



pensjonsordning. Dette ville også skjedd ved en overgang 

til Diakonhjemmet. 

Menighetsrådet må vise en retning for den videre driften 

av barnehagen med hensikt å finne en løsning som gir 

barnehagen mulighet for å betale menigheten en husleie 

og dermed en buffer for vedlikehold av bygningen. 

Menigheten har ikke mulighet til å drive barnehage med 

underskudd over flere år.  

Forslag til vedtak:   

Tas i møtet 

      
MR 62/22: BUDSJETT TROSOPPLÆRINGEN 2023 

Budsjettet er stort sett ganske likt som andre år. Det er 

satt av litt ekstra til innkjøp av instrumenter til babysang 

og småbarnssang. 

Det er også satt av litt ekstra penger til honorar, det 

kommer av at trosopplærer håper å få til en 

teaterforestilling med kirkerottene for barn i 

barnehagealder i løpet av året. 

Ellers er penger satt av der hvor det går mest penger 

allerede, mat til aktivitetene, utdelingsmateriell og 

aktivitetsmateriell (blant annet til juleverkstedet hvor det 

går ut ganske mye.) 

 

Forslag til vedtak:  

Budsjett 2023 for trosopplæringen godkjennes    

 
MR 63/22: OFFERLISTE 2023 

 

Offerlisten for 2023 følger den samme oppskrift som i 2022. 

AU foreslår derfor å sette opp den samme listen som i 2022, 

med 50% til menigheten og 50% til andre.  
 

Forslag til vedtak:  

Institutt for sjelesorg  

Det Norske Misjonsselskap  

Kirkens SOS (2 ganger) 

Areapagos 

Bibelselskapet 



IKO 

Kirkens Sosialtjeneste 

Kirkens Nødhjelp (2 ganger) 

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

Kirkens Bymisjon 

Norges KFUK/KFUM 

Sjømannskirken 

Konfirmantarbeidet 

Skeivt kristent nettverk 

Kirkens fengselsarbeid 

Changemaker 

Menighetens barnehage 

TV-aksjonen 

Søndagsskolen i Norge 

Det norske menneskerettighetsfond 

Militært kristent fellesskap 

Kristent interkulturelt arbeid 

Menighetens barne- og ungdomsarbeid 

Stefanusalliansen (2 ganger) 

 

MR 64/22: TILBUD FRA VID VITENSKAPELIGE 

HØYSKOLE OM ET 

FORSKNINGSPROSJEKT/KARTLEGGING DIAKONAL 

STILLING I FROGNER MENIGHET 

 

Menighetsrådet har tidligere gitt diakoniutvalget i oppdrag å 

finne muligheter for å kartlegge behov før en ny ansettelse av 

prest/diakon i menighetens regi i arbeid rettet mot eldre. 

Vedlagt finner dere en protokoll og et tilbud fra et møte med 
VID Vitenskapelige høyskole. Frogner menighets diakonale 

stiftelse har vedtatt å finansiere dette arbeidet dersom MR 

vedtar denne planen.  

 

Forlag til vedtak: 

Frogner menighet inngår et samarbeid med VID Vitenskapelige 

høyskole om et forskningsprosjekt for å kartlegge hvilke behov 

som finnes for en diakonal stilling rettet mot eldre i Frogner 

menighet.   

  

 

EVENTUELT:  

 
ORIENTERINGER:  

 

• Valg 2023 

• Julen i kirken 

• Menighetskonsulent 50% på plass 1 februar 



• Status kapellanstilling  

• Nytt fra diakoniutvalget (Eirik) 

• Nytt fra kulturutvalget (Mia) 

• Nytt fra eiendomsutvalget (Kaare) 

• MR møte med staben i januar  
 

 

Alle er velkommen til middag hos Kaare og Morten etter møtet. Påmelding til 

daglig leder  


