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Rapport pr kontogruppe 1-12/2018
125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode 2018 1 - 12 22.02.2019

Regnskap Buds(end) Regnskap
2018 2018 2017

  Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter
    30100 Fast lønn aga-pliktig 2.554.792,47 0,00 2.734.734,62
    30150 Andre avtalefestde tillegg faste 113.778,76 0,00 49.653,77
    30170 Feriepenger aga-pliktig 342.416,92 0,00 352.453,83
    30200 Vikarlønn aga-pliktig 78.234,84 0,00 84.659,07
    30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig 51.996,16 0,00 0,00
    30607 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0,00 0,00 12.600,00
    30900 Pensjonsinnskudd KLP 424.882,86 0,00 437.741,13
    30901 Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) 22.470,00 0,00 0,00
    30990 AGA lønn 399.519,01 0,00 426.585,94
    30998 AGA påløpte FP 48.280,69 0,00 49.695,93
  Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter 4.036.37 1,71 0,00 4.148.124,29

  Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester
    31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 7.136,80 0,00 17.617,70
    31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0,00 6.250,00
    31120 Aktivitetsmateriell 28.278,17 0,00 52.428,19
    31132 Blomster til pynt 5.073,20 0,00 104,00
    31200 Velferdstiltak 0,00 0,00 22.170,00
    31201 Gaver, blomsterhilsener 647,00 0,00 221,00
    31210 Annet forbruksmateriell 40.604,18 0,00 27.406,36
    31220 Mat til barnehager/administrasjon 217.658,97 0,00 119.205,46
    31230 Omkostninger, gebyrer 5.419,65 0,00 915,53
    31235 Øredifferanser 1,00 0,00 0,50
    31290 Andre tjenester 0,07 0,00 0,00
    31300 Porto, posttjenester, budbil 54,60 0,00 96,80
    31310 Telefon/telefaks 20.497,90 0,00 27.863,41
    31350 Bankgebyrer, bankavtaler 2.808,10 0,00 2.596,25
    31410 Annonser 19.980,00 0,00 0,00
    31500 Opplæring, kurs 2.400,00 0,00 15.980,00
    31540 Diverse personalutgifter 0,00 0,00 145.297,19
    31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 1.777,50 0,00 6.108,00
    31800 Strøm/elektrisk kraft 36.055,03 0,00 62.203,56
    31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 19.402,00 0,00 39.894,00
    31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 3.312,00 0,00 1.393,00
    31990 Kontingenter 23.317,68 0,00 26.140,85
    32030 Inventar og utstyr 28.437,31 0,00 19.695,60
    32210 Leie/leasing utstyr 9.514,40 0,00 17.964,80
    32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 143.543,59 0,00 33.510,10
    32400 Serviceavtaler 3.168,00 0,00 0,00
    32600 Renhold av bygg 223.800,00 0,00 165.000,00
    32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 1.640,00
    32710 Vikarbyråer 631.322,00 0,00 380.701,58
    32730 Regnskapstjenester 37.000,00 0,00 27.163,00
  Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1.5 11.209,15 0,00 1.219.566,88

  Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer
    33140 Andre refusjoner til FR 0,00 0,00 1.200,00
    33710 Tap på krav 0,00 0,00 128.447,50
    33800 Intern overføring husleie 175.000,00 0,00 175.000,00
    34290 MVA-komp drift høy sats 128.543,58 0,00 84.903,91
    34291 MVA-komp drift middels sats 24.889,26 0,00 14.563,73
    34292 MVA-komp drift lav sats 201,00 0,00 197,27
  Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer 328.633, 84 0,00 404.312,41

  Kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre
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Rapport pr kontogruppe 1-12/2018
125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode 2018 1 - 12 22.02.2019

Regnskap Buds(end) Regnskap
2018 2018 2017

    34700 Tilskudd til andre 3.300,00 0,00 0,00
  Sum kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre 3.30 0,00 0,00 0,00

  Kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -transaks joner
    35300 Dekning av underskudd 240.355,20 0,00 199.654,91
  Sum kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -trans aksjoner240.355,20 0,00 199.654,91

Sum utgifter 6.119.869,90 0,00 5.971.658,49

  Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter
    36102 Barnehageavgift -714.999,50 0,00 -698.069,50
    36103 Øvrige aktivitetsavgifter -16.472,50 0,00 -18.480,00
    36120 Egenandel mat barnehage -162.190,00 0,00 -91.127,00
    36240 Diverse inntekter -59.175,72 0,00 0,00
  Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter -952.837,72 0,00 -807.676,50

  Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)
    37110 Refusjon sykelønn fra NAV -445.483,00 0,00 -313.343,00
    37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -153.633,84 0,00 -99.664,91
    37700 Div refusjoner fra andre -57.112,85 0,00 -26.380,31
    37800 Interne overføringer -89.435,00 0,00 -5.054,00
  Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) -745.664, 69 0,00 -444.442,22

  Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre
    38300 Tilskudd fra kommunen -4.035.944,00 0,00 -4.277.406,00
  Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre -4.0 35.944,00 0,00 -4.277.406,00

  Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -transak sjoner
    39000 Renteinntekter -2.274,74 0,00 -2.053,66
    39020 Renteinntekter purringer -280,00 0,00 -70,00
    39410 Bruk av ubundne driftsfond -240.355,20 0,00 -199.654,91
    39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) driftsregnskap 0,00 0,00 -240.355,20
  Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -tran saksjoner-242.909,94 0,00 -442.133,77

Sum inntekter -5.977.356,35 0,00 -5.971.658,49

T O T A L T 142.513,55 0,00 0,00
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Rapport pr kontogruppe 1-12/2018
120 Frogner menighet (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 20.02.2019

Regnskap Buds(end) Regnskap
2018 2018 2017

  Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter
    30100 Fast lønn aga-pliktig 473.267,18 0,00 463.267,31
    30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 212,50
    30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 0,00 2.725,00
    30170 Feriepenger aga-pliktig 71.246,58 0,00 77.403,97
    30200 Vikarlønn aga-pliktig 101.080,50 0,00 150.658,72
    30601 Honorar trekkpliktig uten aga 2.000,00 0,00 50.900,00
    30610 Honorar trekkpliktig med aga 26.000,00 0,00 11.000,00
    30803 Honorar 1 49.140,00 0,00 2.000,00
    30900 Pensjonsinnskudd KLP 79.656,15 0,00 57.898,74
    30901 Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 5.035,00 0,00 0,00
    30990 AGA lønn 95.534,84 0,00 94.841,07
    30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 346,00 0,00 0,00
    30998 AGA påløpte FP 10.045,83 0,00 10.913,94
  Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter 913.352, 08 0,00 921.821,25

  Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester
    31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 16.905,93 0,00 27.726,42
    31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 4.323,00 0,00 12.012,00
    31040 Driftsutg. kontormaskiner 10.243,68 0,00 22.244,68
    31120 Aktivitetsmateriell 9.192,89 0,00 116.639,35
    31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 38.151,55 0,00 28.283,28
    31132 Blomster til pynt 42.107,15 0,00 46.211,10
    31145 Utgifter til innsamlinger 13.831,72 0,00 295,00
    31150 Mat til aktiviteter, bevertning 154.434,91 0,00 65.425,87
    31155 Andre arrangementskostnader 365.102,51 0,00 248.041,04
    31160 Tur og leirutgifter 1.646,20 0,00 67.352,74
    31166 Transport 24.736,75 0,00 20.268,18
    31200 Velferdstiltak 4.540,00 0,00 6.804,87
    31201 Gaver, blomsterhilsener 13.781,90 0,00 17.450,01
    31210 Annet forbruksmateriell 26.276,89 0,00 144.681,32
    31220 Mat til administrasjon 1.181,77 0,00 3.435,45
    31230 Omkostninger, gebyrer 8.653,12 0,00 14.518,71
    31250 Renholdsmateriell 128,90 0,00 6.670,00
    31290 Andre tjenester 7.454,04 0,00 80,00
    31300 Porto, posttjenester, budbil 6.650,32 0,00 48.678,93
    31310 Telefon/telefaks 29.733,21 0,00 23.325,48
    31330 Mobiltelefon 3.775,85 0,00 15.107,74
    31350 Bankgebyrer, bankavtaler 29.521,41 0,00 30.660,97
    31370 Linjeleie, etablering av linjer 652,00 0,00 3.380,50
    31410 Annonser 97.359,57 0,00 34.737,00
    31430 Informasjonsutgifter 68.690,00 0,00 0,00
    31440 Trykking, kopiering 78.964,00 0,00 94.686,75
    31500 Opplæring, kurs 1.085,00 0,00 5.165,00
    31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 1.850,45 0,00 0,00
    31660 OU-midler 3.775,23 0,00 0,00
    31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen kontoradr.120.991,00 0,00 15.100,00
    31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 252,00 0,00 5.067,57
    31710 Drivstoff egne transportmidler 1.944,25 0,00 0,00
    31800 Strøm/elektrisk kraft 200.484,71 0,00 150.718,40
    31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 4.273,85 0,00 0,00
    31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 117.076,00 0,00 18.105,00
    31900 Husleie, fellesutgifter 72.694,00 0,00 53.775,00
    31960 Kommunale avgifter 125.798,71 0,00 156.198,37
    31965 Eiendomsskatt 4.031,93 0,00 19.546,50
    31970 Lisenser 3.007,18 0,00 2.607,00

2



Rapport pr kontogruppe 1-12/2018
120 Frogner menighet (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 20.02.2019

Regnskap Buds(end) Regnskap
2018 2018 2017

    31990 Kontingenter 45.975,00 0,00 25.518,82
    32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr 0,00 0,00 730,40
    32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 7.960,00 0,00 0,00
    32030 Inventar og utstyr 41.434,59 0,00 96.484,84
    32050 IT-utstyr/programvare 371,20 0,00 0,00
    32210 Leie/leasing utstyr 28.113,04 0,00 7.095,97
    32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 188.555,47 0,00 1.853.969,51
    32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 12.680,97 0,00 66.762,80
    32400 Serviceavtaler 58.865,10 0,00 140.720,88
    32500 Materiell til vedlikehold utført selv 17.950,00 0,00 0,00
    32600 Renhold av bygg 260.164,32 0,00 349.426,64
    32610 Vask av tekstiler 0,00 0,00 21.520,00
    32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 18.200,00 0,00 58.023,93
    32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 12.881,50 0,00 50.143,80
    32730 Regnskapstjenester 64.292,08 0,00 58.877,83
    32760 Honorar grupper, kor og lignende 2.139,47 0,00 16.000,00
  Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester 2.4 74.886,32 0,00 4.270.275,65

  Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer
    33111 Ovf fra MR til FR for pensjon 8.793,86 0,00 0,00
    33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold 2.350,00 0,00 0,00
    33130 Ovf fra MR til FR for telefon 0,00 0,00 1.505,99
    33140 Andre refusjoner til FR 34.647,65 0,00 2.374,42
    33150 Ovf av fondsmidler for investeringer 3.000.000,00 0,00 0,00
    33510 Overf.utgifter mellom men.råd 2.786,00 0,00 39.048,33
    33700 Refusjoner til andre 0,00 0,00 2.486,00
    33710 Tap på fordringer 0,00 0,00 33.301,00
    33800 Interne overføringer 89.435,00 0,00 5.054,00
    34290 MVA-komp drift høy sats 285.987,78 0,00 672.581,31
    34291 MVA-komp drift middels sats 9.733,30 0,00 4.781,27
    34292 MVA-komp drift lav sats 360,86 0,00 732,78
  Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer 3.434.09 4,45 0,00 761.865,10

  Kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre
    34550 Tilskudd fra MR til annet MR 1.679,00 0,00 0,00
    34650 Ovf kirkeofringer til andre 84.373,32 0,00 108.009,06
    34700 Tilskudd til andre 80.000,00 0,00 45.000,00
  Sum kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre 166. 052,32 0,00 153.009,06

  Kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -transaks joner
    35300 Dekning av underskudd 0,00 0,00 141.213,51
    35510 Avsetning til bundne driftsfond 200.000,00 0,00 0,00
  Sum kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -trans aksjoner200.000,00 0,00 141.213,51

Sum utgifter 7.188.385,17 0,00 6.248.184,57

  Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter
    36101 Konfirmantinnbetaling -33.250,00 0,00 -14.800,00
    36110 Deltakerbetaling/ egenandeler -3.000,00 0,00 -5.800,00
    36200 Annet salg uten avgift -1.770,00 0,00 0,00
    36240 Diverse inntekter -1.896,04 0,00 -200,00
    36250 Konsertinntekter -43.749,75 0,00 0,00
    36300 Husleieinntekter bolig -499.760,00 0,00 -513.170,00
    36310 Utleie lokaler -2.307.960,14 0,00 -2.524.406,00
  Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter -2.891.385,93 0,00 -3.058.376,00
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Rapport pr kontogruppe 1-12/2018
120 Frogner menighet (2018) - År/Periode 2018 1 - 12 20.02.2019

Regnskap Buds(end) Regnskap
2018 2018 2017

  Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)
    37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -296.081,94 0,00 -450.386,36
    37450 Overført fra FR til MR -20.212,50 0,00 -10.175,00
    37550 Overføringsinntekter mellom men.råd -2.632,50 0,00 -8.203,69
    37700 Div refusjoner fra andre -149.849,36 0,00 -91.773,90
    37800 Intern overføring husleie -50.000,00 0,00 -175.000,00
  Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) -518.776, 30 0,00 -735.538,95

  Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre
    38400 Driftstilskudd fra FR -136.889,00 0,00 -130.818,00
    38410 Konfirmanttilskudd fra FR -5.700,00 0,00 -6.120,00
    38600 Kirkeofring til egen menighet -120.341,21 0,00 -88.910,21
    38610 Givertjeneste til egen menighet -27.358,00 0,00 -267.356,40
    38620 Innsamlinger til egen virksomhet -897,00 0,00 0,00
    38630 Mottatte gaver -254.365,41 0,00 -1.373,50
    38640 Arrangementsinntekter -14.475,79 0,00 0,00
    38650 Kirkeofring til andre -113.310,32 0,00 -108.009,06
    38700 Tilskudd fra andre -3.149.401,00 0,00 -310.485,00
  Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre -3.8 22.737,73 0,00 -913.072,17

  Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -transak sjoner
    39000 Renteinntekter -13.422,57 0,00 -6.552,17
    39410 Bruk av ubundne driftsfond 0,00 0,00 -141.213,51
    39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) driftsregnskap 0,00 0,00 -1.393.431,77
  Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -tran saksjoner-13.422,57 0,00 -1.541.197,45

Sum inntekter -7.246.322,53 0,00 -6.248.184,57

T O T A L T -57.937,36 0,00 0,00
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MR SAK 12 /19 SAMARBEID OM TILTAK FOR FLYKTNINGER 

Frogner menighet har blitt kontaktet av Trude Brita Nergård, som også er initiativtaker 

til Språkkafeen i Uranienborg. Hun skiver:  

Jeg har en idé til hvordan Frogner menighet kan engasjere seg/bidra i flyktningarbeid. Den 

er ikke ferdig utformet og vil være krevende å få til, men et sted må vi begynne. I tillegg til 

lokaler, forutsetter det lønnsmidler og det er utfordrende å få tak i. Mye tyder på at 

arbeidstreningskurs, er det som best forslår, og at norskkurs ikke er tilstrekkelig. Kurset 

må i tilfelle defineres vidt.  

Jeg har lite tro på tiltak som krever for stor frivillig innsats. Det er vanskelig å få til og 

frivillige er ofte ustabile. Det siste innebærer at man må ha mange frivillige å alternere 

mellom. Å ta utgangspunkt i tiltak/grupper som allerede eksisterer, er oftest enklere.   

I sin enkle form går ideen ut på følgende:  

Dere låner bort lokalene som ligger ved siden av kafeen to dager i uke (onsdag og 

torsdag) til norskopplæring/ arbeidstreningskurs for flyktninger.  Som motytelse 

sørger vi for lunsj etter torsdagsmessa.  

Litt mer om utformingen av ideen:  

Jeg skjønner godt at dere ønsker dere servering (ikke bare kaffe og kjeks) etter messa. Å 

dele et måltid er sosialt, hyggelig og meningsfylt, og gjør det mer attraktivt å komme.  

Å lage lunsj kan fungere som arbeidstrening. Flyktningene (under ledelse av 

prosjektansvarlig/lærer) lager lunsjen (eventuelt vi deler gruppen i to og de gjør det hver 

sin gang). Lunsjen skal primært være et servicetilbud til de som går på messe. Det skal ikke 

være slik at de som går der, nå plutselig må begynne å forholde seg til å være frivillig for 

flyktninger. Det må med andre ord ikke dreie seg om å "oversvømme" deltakerne på 

torsdagsmessa med samtalepartnere som de ikke har bedt om å komme i kontakt med.  

Likevel vil dette muligens ha et potensial for positive spinn-off effekter.  

-Ved å delta i det praktiske arbeidet med å forberede og servere mat, vil flyktningene få 

praktisere sine norskferdigheter.  

 -Noen av deltakerne å messa vil kanskje ha interesse av å slå av en prat med flyktningene.  

-Man kunne muligens tenke seg at det av og til etter lunsjen, skjedde noe som begge 

gruppene kunne være med på i fellesskap (en liten konsert/sangtime e.el.). For 

messedeltakerne måtte dette frivillig og KUN baser på eget ønske om å være med.  

Målet med ideen er å skape et bedre tilbud til de som går på torsdagsmesse, SAMTIDIG som 

vi lager et tilbud for flyktningene. Kanskje vil de to tiltakene kunne bidra positivt til 

hverandre. Jeg tror det og det ville være uhyre interessant å prøve ut, og evaluere. Men 

eksakt hvordan det vil arte seg, er det umulig å forutsi i detalj. 

 

Ørlite mer om ideen til kurset:  



Rammer: To dager i uka, i moduler på fem eller seks uker. Onsdag og torsdag er de to 

dagene flyktningene har praksis. En del av dem slutter eller er ikke på praksis. NAV ønsker 

derfor at de har andre tilbud.  

Kurset åpner for 12 deltakere. Erfaringsmessig er det alltid et visst bortfall, samt syke 

underveis i gruppen. Derfor vil det i praksis trolig møte noe færre en tolv. Lærer (minst en) 

kommer i tillegg.  Målet er å gjennomføre to moduler i løpet av høsten.   

Gruppen bruker rommet ved siden av kafeen som klasserom. Måltidsfellesskap er viktig. 

Det gir også variasjon i aktiviteten og representerer en mulighet for å lære norsk. Gruppa 

får tilgang til kjøkkenet også onsdager, selv om det ikke er lunsjservering. Med bruk av 

kjøkken følger selvsagt ansvar for å gjøre rent etter seg.   

Kort oppsummert, hva er det jeg spør om?  

Jeg spør rett og slett om vi kan låne det nevnte rommet til undervisning for flyktninger som 

går på introduksjonsprogrammet og som ikke er i praksis på onsdager og torsdager. Det 

vil dreie seg om å disponere rommet fra kl. 08 til 17.  Prosjektet bør ideelt sett gå over to 

semester, men kan også begrenses til ett semester.  

Avhengig av svar fra dere, vil jeg satse på å utarbeide en skisse til prosjekt.  Som sagt er 

dette kunne på idéstadiet. Det er svært langt fram til en eventuell realisering, men det er 

uansett umulig å starte uten svar fra dere. Jeg er derfor glad for rask respons. Takk så mye, 

så lenge!  

…… 

Jeg glemte å si at utgiftene til torsdagslunsjen må menigheten dekke selv (men det er neppe 

så stort beløp). (Ikke minst fordi det ikke fins noe budsjett for det øvrige og det vil nok 

uansett bli sparsomt).   

Som nevnt dreier dette seg i første omgang om en idé, men for at den skal kunne vurderes 

nærmere, må vi vite om denne "byttehandelen" kunne være av interesse.  Deretter lager jeg 

en skisse til prosjekt. 

Stab og AU har drøftet innspillet, og i hovedsak stiller vi oss positivt. 

Det er selvsagt et spørsmål om økonomi, men tanke på alternativ utleie av Kirkestuen, 

og det må MR vurdere. Det kom også et forslag om at gruppen eventuelt kunne lage 

middag til Småbarnssang på torsdager, og dette ble spilt inn til Nergård.  

Under følger svaret:  

Hei igjen, Margunn!  

Takk for at du var så rask med å gi tilbakemelding. Jeg ble som sagt litt redd for at dere, 

eller helst menighetsrådet, skulle få inntrykk av at vi var lite medgjørlige siden jeg avslo 

ideen med å forberede mat til babysang.  

Saken er rett og slett at dette potensielle prosjektet sikter mot personer som går på 

introduksjonskurs og som trenger en praksisplass og ekstra norskundervisning. Det er 

dermed onsdager og torsdager det er aktuelt. Tidsrommet er begrenset til skole-

/arbeidstiden. Ideen bak dette prosjektet er å tilby arbeidstrening og norskundervisning til 



disse. Det vil enten være de som er flinke i norsk og ønsker å kvalifisere seg for B1, eller de 

som er svake i norsk (ikke i kombinasjon selvsagt). Personene vil i så fall være 

rekvirert fra NAV. Å rekruttere frivillige deltakere ville være fånyttes, i hvert fall til et 

stabilt og varig oppmøte. Dette er grunnen til at forberedelse av lunsj er det som egner seg. 

Det kan man gjøre seg ferdig i arbeidstiden (til kl. 15).  

Det ville være fint om menighetsrådet sa ja til ideen. Et ja ville være tilstrekkelig til at jeg 

eventuelt kan gå i gang med å lage en skisse til prosjekt. Fra denne skissen til et endelig 

realisert prosjekt, er det svært lang vei. Det er derfor en ikke helt ubetydelig usikkerhet om 

det blir noe av. Det menighetsrådet sier ja til er å stille lokalene til disposisjon og 

gi forsøket en sjanse. Skulle noe inntreffe som gjør at de ombestemmer seg, dreier det seg 

altså ikke om noen form for kontrakt på det nåværende tidspunktet, kun en åpning for å 

prøve (Jeg kan ikke skrive en skisse med en god ide til NAV, uten at jeg vet at vi faktisk har 

mulighet for å bruke nettopp disse lokalene). Det ville utvilsomt være svært spennende om 

det lot seg gjøre og jeg er ikke i tvil om at det vil kunne ha positive ringvirkninger for 

menigheten.   

Soknepresten bad 05.03.19 om utfyllende informasjon: 

Hvem er det som kommer med dette innspillet, er det deg som privatperson/frivillig i 

Uranienborg? Eller er det deg som ansatt med ansvar for flyktninger i kommunen? 

Svaret kom samme dag:  

Du har selvsagt helt rett. Dette er spørsmål dere må ha svar på.  

Det er jeg som privatperson som kommer med ideen. Håpet er "å selge" den til NAV, både i 

overført og bokstavelig forstand.  Som sagt, for å kunne gå videre med den, er det 

nødvendig for meg å ha en ramme å gå ut fra: Lokaler tilgjengelig og en "arbeidsoppgave" 

(lage lunsj for en gruppe personer).  Det er dette jeg spør om dere kan bidra med. 

"Motytelsen" er at dere huser et interessant prosjekt, som noen fra menigheten kanskje vil 

finne det meningsfylt å engasjere seg litt i. Men prosjektet skal ikke være avhengig av dette. 

Det skal være frivillig og en mulig gevinst av prosjektet.  

Håpet er å søke om midler til gjennomføringen. Det dreier seg i så fall utelukkende om 

lønnsmidler, som i så fall gå rett til prosjektet og ikke via Frogner menighet. Det skal som 

kjent nokså høye beløp til for å dekke lønnsmidler. Det er derfor usikkert om det vil la seg 

gjøre å realisere planen. Jeg mener likevel at ideen er god og kan være forsøket verdt.  

For deres vedkommende vil den økonomiske vurderingen fortrinnsvis være knyttet til 

hvorvidt dere taper leieinntekter. Lokalene det er snakk om, er som sagt det tilgrensede 

rommet til kikestua, ikke kirkestua. Men det dreier seg også om å få bruke kjøkkenet til å 

lage mat på onsdager for gruppa. Felles bespisning vil være en viktig del av opplegget. 

Dersom det ikke alltid lar seg gjøre, ville vi sikkert være i stand til å finne alternative 

tilpasninger. Videre vil det dreie seg om modulundervisning, dvs kurs som løper 

eksempelvis i 6 uker, og så et opphold før neste kurs/gruppe starter. Det kan bli aktuelt 

med to moduler i halvåret.  

 



Jeg vil bygge på erfaringene fra språkkafeen, selv om dette prosjektet er tenkt som et helt 

annet opplegg (info deltakere som mangler praksisplass og/eller som trenger 

arbeidstrening/norskopplæring). Ideen om å legge til rette for identitetsutvikling og 

opplevelsen av tilhørighet og  fellesskap,  er imidlertid den samme.  

Jeg legger ved lenke til kronikken i Dagsvisen (pluss en annen kronikk i Dagbladet 16. mai 

2018, som bygger på erfaringene fra språkkafeen). Det er bedre om de blir lest i det 

formatet de sto i avisen (er så trist når de bare står tekst. Bildet er også viktige).   

Sender også med rapporteringen om språkkafeen, jeg sendte til kommunen i går (fordi vi 

mottok kr 40 000 i støtte i fjor). Det er ikke nødvendig å lese alt som står der, men bildene 

kan gi en pekepinn om arbeidet. Blad i den på Pc-en, det blir altfor mye å skrive den ut.  

Oppsummert: Frogner menighetsråd tar på det nåværende tidspunkt stilling til om de er 

positive til en mulig prosjekt.  Prosjektleder kan gå videre med å lage en skisse til prosjekt. 

Den tentative avtalen går ut på at menigheten låner ut de nevnte lokalene til 

gjennomføringen av prosjektet. Nærmere avtale gjøres når skissen foreligger og prosjektet 

eventuelt får økonomisk støtte til å gjennomføres. Avtalen gjøre for et begrenset tidsrom 

(eksempelvis et halvt år eller et år av gangen). Frogner menighet har ikke noe ansvar, 

heller ikke økonomisk, for lønnsmidler eller gjennomføring av prosjektet.   

 Mvh Trude 

 

Forslag til vedtak: 

Frogner menighetsråd stiller seg positivt til initiativet fra Trude Brita Nergaard og 

ber AU gå inn i en dialog med Nergaard for å utvikle prosjektet videre.  

 

Vedlegg:  

1. Kronikk i Dagsavisen 13.06. 2017 

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hverdagsintegrasjon-i-praksis-

1.979965 

2. Kronikk i Dagbladet 16. mai 2018 

3. Rapport til Oslo kommune om Språkkafeen i Uranienborg menighet 

 

 

 

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hverdagsintegrasjon-i-praksis-1.979965
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hverdagsintegrasjon-i-praksis-1.979965


1 
 

Rapportering av bruk av inkluderingsmidler fra Oslo kommune, mottatt 2018.  

Tiltak: Uranienborg språkkafé 

1 Innhold, gjennomføring og måloppnåelse 
Uranienborg språkkafé er et tilbud for flyktninger i bydel Frogner.  Målet med språkkafeen er å være 

et sted hvor flyktningene (kalt deltakere) kan møte norske/norsktalende fra nærmiljøet og få 

praktisere sine norskferdigheter.  Ideen bak tiltaket er at det skal være om lag like mange 

norske/norsktalende som flyktninger på kafeen. Dette gjør det mulig å samtale én til én. Det gir 

dessuten rom for å bli kjent med forskjellige personer, som i seg selv er verdifullt. Videre øker det 

sjansen for å treffe personer man kanskje går særlig godt overens med.  

Det hender da også at noen av flyktningene og de norske/norsktalende blir kjent at de har kontakt på 

fritiden. Prosjektleder har hørt flere eksempler på det; alt fra invitasjoner til hyttetur og middager, 

kjøretrening, besøk på museum og barnebursdager.     

Språkkafeen har vart i tre år. Den gjennomføres annen hver mandag, alltid samme sted og alltid 

samme tid. Programmet for henholdsvis vår 2018 og høst 2018 er lagt ved.  Det har ikke vært noen 

endringer i programmet i form av avlysninger.  Oppslutningen har vært noenlunde den samme alle 

tre årene. Den er nokså jevn både når det gjelder flyktninger og norske/norsktalende, og ligger på 50 

til 60 personer hver gang. Deltakergruppen består hovedsakelig av enslige, men etter hvert også en 

god del familier.  De norske frivillige varierer i alder fra tjueåra til åtti år.  Det arrangeres 20 til 21 

kafeer i året, som innebærer at det totale antallet kafébesøk ligger rundt 11-1200 per år.  

I tillegg til kafeene, arrangeres deltakelse i Holmenkollstafetten, 17. mai og julefester, kvinnetreff og 

utflukter (for eksempel besøk på sommerteateret i Frognerparken).     

Målet med tiltaket må definitivt sies å være oppnådd.  

2 Frivillig innsats i tiltaket  

Uranienborg språkkafé drives av Uranienborg menighet. Det drives ikke forkynnende virksomhet på 

kafeen.  Det er prosjektleder som har tatt initiativet til språkkafeen, og som har det daglige ansvaret 

for å gjennomføre den.  Prosjektleder utfører dette som en del av sin praksis ved siden av 

deltidsstudiet i sosialt arbeid (på VID).  Arbeidet med språkkafeen består i å lansere ideer og initiativ, 

planlegge og realisere disse, organisere og gjennomføre ulike arrangementer, sette opp program, 

lage språkøvelser m.m.. Videre inkluderer arbeidet å rekruttere flyktninger og frivillige, samt 

motivere og mobilisere disse til å fortsette å delta.  Det siste gjøres dette i form av personlige 

henvendelser før hver kafé, i tillegg til oppstartinvitasjoner (utsending av program). Rekruttering av 

flyktninger skjer i samarbeid med bydel Frogner.   

Totalt er lederens innsats i prosjektet estimert til et firedels årsverk.  Dette er prosjektleders siste år 

på studiet. Fra høsten 2019 vil det derfor ikke være mulig å drive språkkafeen uten at tiltaket blir 

tilført lønnsmidler.  

I tillegg til prosjektleder er 16 frivillige fast engasjert i språkkafeen. Disse personene er delt i to 

«vertsgrupper» og er med på å gjennomføre kafékveldene praktisk (dekker bord, lager mat, osv.).  
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Ytterligere om lag 40 personer, de fleste fra bydelen, er frivillige samtalepartnere. Noen av dem 

kommer så å si på hver kafékveld, andre regelmessig, men ikke så ofte, mens andre igjen; kun av og 

til. I tillegg til disse har kafeen ofte besøk av gjester, som kommer på ”stikk-innom-visitt”, enten fordi 

de har hørt om prosjektet, eller er blitt invitert med av noen av samtalepartnerne.   

Prosjektleders rolle kan ikke erstattes med de frivillige. Prosjektlederens rolle er tvert imot en 

forutsetning for mobiliseringen av de frivillige.   

3 Vurdering av tiltakets verdi for målgruppen og eventuelt andre  
Tiltaket synes å ha svært stor betydning, både for flyktningene og for de norske/norsktalende 

samtalepartnerne. Mange, både av deltakerne og de frivillige, gir uttrykk for dette.  

For deltakerne er kafeen blitt et sted å være hvor de kan treffe andre fra sitt hjemland og møte 

nordmenn.  At de treffer så mange nordmenn, og så mange forskjellige nordmenn (hva angår alder, 

kjønn og yrkesbakgrunn), gir en særskilt mulighet for å oppleve norsk kultur og omgangsform.  På 

den andre siden gjør den relativt store stabiliteten i begge de to gruppene, at man treffer de samme 

personene igjen og igjen. Det gir mulighet for å bli bedre kjent. Dette var også en av ideene bak 

prosjektet. Alle hilses for øvrig velkommen i døra og skriver navnet sitt på en klistrelapp som de 

bærer på brystet resten av kvelden.   

Den er også en jevn tilstrømming av nye deltakere. På nesten hver eneste kafé dukker det opp en 

eller flere nye.  Det er utvilsomt en viktig ressurs for introduksjonsprogrammet i bydelen å kunne 

tilby sine nylig bosatte flyktinger et ”sted å være”, hvor de kan møte andre i samme situasjon, bli 

kjent med nordmenn og få øve på norsken de tilegner seg på skolen. 

Siden oppslutningen om kafeen er temmelig stabil, innebærer det ovennevnte at det også en viss 

avgang av deltakere. Mange får etter hvert mye å gjøre med skole, arbeid og familie. En god del har 

ettermiddagsundervisning på mandager, mens andre har deltidsjobber.  Det hender likevel, med 

jevne mellomrom, at tidligere deltakere, vender tilbake til språkkafeen på sporadisk besøk, enten 

bare for å si «hei», eller for å spørre om råd eller hjelp til noe.     

De frivillige samtalepartnerne gir uttrykk for at de verdsetter å møte flyktningene. De opplever det 

som interessant, berikende og meningsfylt. De er takknemlige for at kafeen gir dem muligheter til 

dette, og at møtet kan skje i hyggelige og avslappende omgivelser.  Det er ofte svært god stemning 

på kafeen. Først og fremst skyldes det den imøtekommende holdningen som både deltakerne og de 

frivillige legger for dagen.  Men også kulturinnslag, allsang og servering bidrar til dette. Noen av de 

frivillige er blitt litt kjent med hverandre.  Andre kjenner hverandre fra før og kommer sammen til 

kafeen.   

Den viktigste årsaken til begeistringen og den positive vurderingen som både deltakerne selv og de 

frivillige uttrykker, er trolig opplevelsen fellesskap o g kanskje også av tilhørighet. Når fellesskap 

inkluderer mangfold, oppleves det ofte ekstra sterkt.   

Skulle kafeen bli lagt ned, vil den trolig etterlate seg et stort savn i begge grupper.  
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4 Regnskap  

Inntekter   Utgifter  

Støtte friv. midler  
oslo kommune 

40 000  Honorar er (til ulike kulturelle 
innslag m.m) 

15 000 

   Kulturarrangement (juletrefest, 17. 
mai , halvårlige middagsservering,  
kvinnetreff m.m.) 

22 000 

   Rekvisita (utstyr til kafé, til fester og 
spesielle arrangementer) 

 7 000 

Totalt inntekter 40 000  Utgifter til sammen 40 000 

 

Kommentarer til regnskapet:  

Vi har kun mottatt støtte (kr 40 000) fra inkluderingsmidlene i Oslo kommune. Regnskapet omfatter 

derfor bare de postene som disse midlene har dekket. Drift og øvrige utgifter med kafeen er holdt 

utenom ovennevnte regnskap.   

Oslo 1.3.2019 

 

………………………………………………………….   …………………………………………………………... 

Line Andreassen, menighetsforvalter   Trude Brita Nergård, prosjektleder 

Vi har kun mottatt støtte (kr 40 000) fra inkluderingsmidlene i Oslo kommune. Regnskapet omfatter 

derfor bare de postene som disse midlene har dekket. Drift og øvrige utgifter med kafeen er holdt 

utenom ovennevnte regnskap.   

5 Dato for endelig ferdigstillelse av rapporten:  

Oslo 1.3.2019 

 

………………………………………………………….   …………………………………………………………... 

Line Andreassen, menighetsforvalter   Trude Brita Nergård, prosjektleder/ansvarlig   

NB! Dette dokumentet vil bli underskrevet, scannet og ettersendt denne rapporten.  

6 Vedlegg til rapporten  

-Program for språkkafeen, vår 2018 og høst 2018 (urotert slik at det kan leses på PC).  

-invitajson 17. mai fest 2018 

-Invitasjon kvinnetreff 16. november 

-eksempel  1 på språkøvelse (besøk av ordføreren).  

- eksempel  2 på språkøvelse (filmkveld). 

-Publikasjoner om språkkafeen:  

    - Dagbladet 16.5.2018: 17. mai- fering med intereringspotensial 

     -Dagsavisen 11.6.2017: Hverdagsintegrasjon i praksis 
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Nedenfor følger noen glimt fra «kafélivet»:  

Holmenkollstafetten 2018. 

 
 Fellestrening lørdag formiddag de siste ukene før Holmenkollstafetten.  

 

 

 Dagen er kommet. Språkkafeens lag på Holmenkollstafetten 2018 

  

Bankett hører med. Vi feirer stafetten 

med middag og utdeling av medaljer. 
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Elvelangs 21. september 2018 

 

For barna blir Elvelangs litt for sent. Her 

får de oppleve litt av stemningen ved å 

gå gjennom mørkelagt sal med hver sin 

glowstick . 

 

 

 

Vi møtes utenfor MAjorstuhuset og tar 

trikken sammen til Nydalen.  

 

 

Alle får utdelt glowsticks slik at vi se hverandre og kan holde sammen gjennom hele turen.  
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 Kvinnetreff  16.november 2018

 

..ble stor suksess, med mer enn 30 frammøte (pluss ti--tolv) jevnt fordelt på norske/norsktalende kvinner og 

flyktninger. Peppekakebaking, julepynt og julesanger, samt ekstra god servering, sto på programmet. 

Stemningen var meget god, både blant barna og de voksne.  

Mange kan hekle, men få kan strikke. 

 Stor stas og god lukt av stekte pepperkaker 

 

Å lage julepynt og ta med hjem, var populært. 
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17.mai 2018  

 Vi var om lag hundre gjester. Her  avslutter med et fellesbilde, selv om noen er gått.  

 

Leker var svært populært, både for barn og voksne. 

. 

 

 

 

En av kveldens tre talere, Faduma 15 år. 

 

Besøk av Oslo ordfører 15.10.2018   
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Ordføreren tilbrakte hele kvelden sammen med oss og 

hilste på alle de om lag 70 tilstedeværende.  Her takker 

Milad for besøket og ordføreren inviterer oss til Oslo 

rådhus. 28.mai går vi av gårde i samlet flokk fra 

språkkafeen (jf. vårens program).   
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  Ordføreren kom på sykkel – forskriftsmessig antrukket og med lykt, både foran og bak.  
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En vanlig kafékveld 

 

Det er alltid servering, vanligvis kaffe, te og kaker, vafler eller sveler. En gang i semesteret; varm mat.  

 

På språkkafeen markerer vi årets gang. I 

adventtiden dekker vi alltid med lilla lys og 

servietter. Det var ikke vanskelig å få noen til å 

tenne adventslysene…….. 
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Vi har ofte en allsang på kafékveldene. Noen ganger får vi besøk av utenfra, men Ali og Bill (nedenfor) er fra 

kafeen. 

  



w
w

w
.d

a
g

b
la

d
e

t.
n

o
/m

e
n

in
g

e
r/

32 SIGNALER ONSDAG 16. MAI 2018

KRONIKK: 6000 tegn inkl. mellomrom. 
HOVEDINNLEGG: 3000 tegn inkl.
mellomrom. Legg ved portrettfoto.
SIDEINNLEGG: 2300 tegn inkl. 
mellomrom.
REPLIKK: 1600 tegn inkl. mellomrom.
Send innlegg til debatt@dagbladet.no

D DEBATT

MARTINE 
AURDAL
Debatt- / kronikkansvarlig

mau@dagbladet.no 

ANDREAS
ØKLAND

aok@dagbladet.no

Postadresse:
Pb 1184, Sentrum, 0107 Oslo. 
Sentralbord: 24 00 10 00
Åpent man.–fre. 08.00–16.00 

Stengt lør., søn. og helligdager. 
Redaksjonen direkte: 24 00 13 10
Vaktsjef direkte: 24 00 03 60
Fotodesk direkte: 24 00 09 00

E-post: pictures@dagbladet.no
Dagbladet.no direkte: 24 00 00 07
E-post: nettred@dagbladet.no
Telefax: Dagbladet: 24 00 00 01

Dagbladet.no: 24 00 01 01
E-post: sentralbord@dagbladet.no 
Tips og digitalfoto: 2400@db.no 
Kundeservice: 800 30 100

Si din mening på 
Dagbladet.no
Dagbladet forbeholder seg
retten til å distribuere

innsendte innlegg på trykk og i
elektroniske formater.
Epost: 2400@dagbladet.no. 
Tipstelefon: 24 00 00 00

Dagbladet arbeider etter Vær
Varsom-plakatens regler for
god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urett-

messig avisomtale, oppfordres til
å ta kontakt med redaksjonen. 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er
et klageorgan som behandler

klager mot pressen i presse-
etiske spørsmål.
Adr.: Rådhusgt. 17, 3. etg., pb
46 Sentrum, 0101 Oslo. 

Tlf. 22 40 50 40.
Faks.: 22 40 50 55.
E-post: pfu@presse.no

Besøksadresse:
Allerhuset, 
Karvesvingen 1,
0579 Oslo.

ONSDAG 16. MAI 2018 SIGNALER 33

17.
mai er like om hjørnet. I den for-
bindelse dukker ofte spørsmålet
opp, om hvorvidt dagen opple-
ves som en invitasjon til nye

landsmenn om å trå inn i nasjonaldagsfel-
lesskapet, eller fører til at de kjenner seg til-
sidesatt og ekskludert. 

Min påstand er at 17. mai representerer et
stort integreringspotensial når det gjelder å
inkludere nye grupper nordmenn. Derfor er
det særdeles viktig å invitere disse «inn»
nettopp på denne dagen. Flyktninger er et
eksempel på en slik gruppe.

Ifølge samfunnsforskerne Aagedal og
Botvar, kan vi skille mellom to ulike måter å
betrakte nasjonaldagsfeiringens integre-
ringspotensial på:

1) DET HISTORISKE og politiske grunn-
laget for feiringen. I Norge var tiden etter
1814 preget av nasjonsbygging og utviklin-
gen av nasjonal identitet. Dette falt sam-
men med demokratisering av det norske
samfunnet og integrering av nye grupper i
det politiske fellesskapet. 

I vårt land ble derfor 17. mai en feiring av
frigjøring, nasjonal selvbestemmelse og
folkestyre, i motsetning til mange andre
samfunn, hvor nasjonaldagsmarkeringen
ofte består i å feire symboler og institusjo-
ner knyttet til fortida.

2) FEIRINGENS «design». Hvordan feirin-
gen er utformet og organisert har stor be-
tydning for hvem og hvor mange som del-
tar. Det mest iøynefallende ved den norske
17. mai-tradisjonen, er barnas sentrale
plass.

Fra slutten av 1800-tallet ble barnetoget
det viktigste rituelle element i feiringen.
Det fungerte som samlende symbol og er-
stattet tidligere togtradisjoner som fulgte
klassemessige og politiske konfliktlinjer.
Barnas framskutte plass i feiringen skaper
en sterk kobling mellom nasjonaldagsfei-
ring og skolen: Alle barn «sluses inn i fei-
ringen», uavhengig av etnisk bakgrunn.

Skolen og skolekretsen utgjør også ofte
rammen om den lokale feiringen. Vektleg-
gingen av barna og familiens rolle gjør
dessuten 17. mai til en folkefest hvor alko-
hol spiller en relativt beskjeden rolle, sam-
menliknet med andre folkefester. For man-
ge, inkludert mange innvandrergrupper,
gjør det enklere å delta.

Disse to faktorene, sammen med det fak-
tum at dagen er relativt sekulær (selv om
den markeres i kirker landet rundt), er tro-
lig forklaringen på den massive oppslut-
ningen om den norske nasjonaldagen.

DEN EMOSJONELLE dimensjonen er en
sentral side ved 17. mai-opplevelsen. Den
tyske sosiologen Norbert Elias snakker til
og med om «nasjonalisering» av følelsesli-
vet». For oss som er oppvokst i landet,
knytter minnene seg ofte både til visuelle
inntrykk (vaiende flagg, tog og bunads-
kledde mennesker), til opplevelse av lyd
(musikkorps og hurrarop), så vel som til
ulike smaksopplevelser (gjerne av is, brus
og pølser).

Slike kroppsliggjorte erfaringer nedfel-
ler seg som «spor» eller strukturer i minne
vårt. Begrepet «17. mai-stemning» sikter
nettopp til den begeistring og opprømthet
som mange, kanskje særlig i barndommen,
har opplevd i kjølvannet av å delta i nasjo-
naldagsfeiringen.

Noen av de spesielle nasjonale 17. mai-
ritualene er knyttet til hovedstaden og til
andre steder med spesiell nasjonal symbol-
verdi, for eksempel Eidsvoll. Men først og
fremst består feiringen av lokale arrange-
ment. I så godt som alle skolekretser landet
rundt i landet, feires 17. mai.

AT DAGEN HAR et stort integreringspo-

tensial, betyr likevel ikke at det er alltid er
slik den fungerer. Samlingene på skoleplas-
sen er gjerne retter mot familier og derfor
ikke særlig integrerende for enslige, enten
de er født og oppvokst i landet eller innvan-
dret. 

For flyktninger som er ny i Norge, kan
17. mai trolig oppleves litt ørkesløs, særlig
for dem som ikke har barn og kanskje heller
ingen annen familie her. Hva kan gjøres for
å integrere dem i nasjonaldagsfeiringen?
Nedenfor skal vi se et eksempel på dette.

PÅ EN AV hovedstadens språkkafeer invi-
teres flyktningene i bydelen, samt de
norsktalende frivillige som deltar på kafe-
en, til 17. mai-fest. Festen er også åpen for
andre i nærmiljøet, dersom plassen tillater
det. Om ettermiddagen den 16. mai dekkes
bordene, og salen pyntes med farger i rødt,
hvitt og blått. En gruppe flyktninger og
norsktalende frivillige sørger for det.

Innholdet på festen er ellers av godt
gammeldags merke. Taler for dagen er ett
av høydepunktene. To av disse står flykt-

ningene for. De forteller hva de liker ved
Norge og hva de synes er mindre bra ved
det nye hjemlandet sitt. 

ALT FOREGÅR på norsk, men de verbale
innslagene er kortfattet. Musikk, inkludert
allsang og felles avsynging av nasjonal-
sangen, inngår naturligvis også. Tekstene
og melodiene gjennomgås på siste kafé før
17. mai-festen. Der får også alle deltakerne
17. mai-sløyfe, slik at de kan møte «forbe-
redt» når dagen kommer. 

Serveringen er som på 17. mai-fester
flest: Enkel varmmat, inkludert kaffe, saft
og is. Dertil kommer leker: Pilkast, ball-i-
bøtte m.m., engasjerer barn, så vel som
voksne. Det skaper liv og god stemning. 

NOEN AV LESERNE husker kanskje til-
bake til egen barndom at det var ekstra stas
med aktiviteter hvor også de voksne del-
tok. Leken utjamner, om enn bare for en
stakket stund, forskjellen mellom genera-
sjonene. I dette tilfellet: Forskjellen mel-
lom dem som behersker majoritetsspråket

og de som ikke gjør det, eller bare gjør det i
begrenset grad. Det samme kan premieut-
delingen etterpå bidra til. Personer som
kanskje ellers ikke så ofte opplever å bli
premiert, kan ende opp som vinnere og en-
trer scenen for å motta salens applaus.

DEN NORSKE nasjonaldagsfeiringen er
sterkt integrert i sivilsamfunnet og i frivil-
ligheten. Det betyr at feiringen både er av-
hengig av sivilsamfunnets moralske og
emosjonelle fellesskap, men også bidrar til
dette fellesskapet. 

Desto viktigere er det at så mange som
mulig av nyankomne norske borgere in-
kluderes i det «nasjonaldagsfeirende felles-
skapet». Å bli kjent med, og tilegne seg tra-
disjoner for feiring av høytidsdager, tar tid.
Det må læres, og læringen skjer best gjen-
nom egen erfaring. 

Å føle seg velkommen og bli glad i sitt
nye hjemland, virker inn på trivsel og mo-
tivasjon for å yte sitt beste. Begge deler re-
presenterer viktige bidrag til vellykket in-
tegrering.

D 17. MAI

q Skal 17. mai være en dag for
integrering eller ekskludering?

EMOSJONELL: Den emosjonelle
dimensjonen er en sentral side ved 17.
mai-opplevelsen. Den tyske sosiologen
Norbert Elias snakker til og med om «na-
sjonalisering» av følelseslivet», skriver
artikkelforfatteren. FOTO: HANS ARNE VEDLOG

«PÅ EN AV 
HOVEDSTADENS
SPRÅKKAFEER 
INVITERES 
FLYKTNINGENE 
I BYDELEN.»

«Å være bonde på Vestlandet kan kom-
me til å bli for de spesielt interesserte»,
skriver Geir Ramnefjell treffende i
kommentaren «Det rare været» 11. mai.
Det vil ikke bare være for spesielt inte-
resserte, det kan faktisk bli direkte farlig.

Klimaendringene bringer med seg
mer ekstremvær for hvert år. Arne Man-
ger solgte slektsgården på Radøy og
flytter til Gudbrandsdalen, for å slippe
unna ekstremværet som har ført til tapte
avlinger og tapt inntekt. Norge har der-
med fått vår første klimaflyktning. Ikke
som flykter til Norge på grunn av klima-
endringene, men som flytter fra gården
på Vestlandet, i Norge.

DET BLIR INGEN dans på roser for
bønder i Øst-Norge i framtida heller,
selv om en kan tenke seg at varmere vær
kan gi lengre vekstsesonger. I helga ale-
ne forsvant trolig flere tonn matjord ut i
elver på grunn av flom. 

Det skrives mye om kjellere på Øst-
landet som blir fulle av vann, og parke-
ringshus som må stenges. Forsikrings-
selskapene har forberedt seg på store er-
statningssummer i åra som kommer.
Men forsikringsselskaper kan ikke er-
statte matjorda på lik linje med kjellere.

Matjord tar utrolig lang tid å bygge opp
igjen. 

Det tar naturen rundt 2000 år å bygge
10 cm med god matjord – i praksis en
ikke-fornybar ressurs. Det er altså ikke
bare nedbygging av matjord for å få plass
til kjøpesentre og parkeringsplasser
som truer norsk matproduksjon. Været
blir også en større og større trussel.

DET TRENGS mer forskning og tiltak
for bønder over hele landet for å tilpasse
seg klimaendringene og for å sikre mat-
forsyninga. Her vil fokus på økt jord-
kvalitet være helt essensielt. 

Å tilrettelegge for et rikt jordliv og
øke karboninnholdet i jorda kan både
bidra positivt både på klimaendringene,
ved å flytte karbon fra atmosfæren og
ned i jorda, og gjøre jorda mer robust i
møte med flom og store vannmengder
fordi porøs jord har større kapasitet til å
holde på vann. 

Dette vil likevel selvfølgelig ikke være
hele løsningen på klimakrisen.

NORGE GJØR fortsatt for lite i kampen
mot klimaendringene. Vi må kutte ut-
slipp både mer og raskere enn i vi gjør i
dag.

Men vi må også innse at vi har gjort
for lite, for seint: Klimaet er allerede i
endring. Derfor må vi tilpasse oss. Og
dette gjelder spesielt i landbruket, både i
Norge og resten av verden. For mat er
noe vi alltid vil trenge. Det samme kan
vi vel kanskje ikke si om olje.

D KLIMA

MATJORD: Det
tar naturen rundt
2000 år å bygge
10 cm med god
matjord. I helga
alene forsvant
trolig flere tonn
matjord ut i elver
på grunn av flom,
skriver artikkelfor-
fatteren.

FOTO: CORNELIUS
POPPE / NTB SCANPIX 

Med været
som trussel
q Klimaendringene vil gjøre det vanskeligere å
være bonde i Norge. Noen steder kan det bli 
direkte farlig.

Kostnadsrammen
er den samme,
men regjeringen
setter av nye 377
millioner kroner til
det skandaliserte

byggeprosjektet på Stortinget i revidert
nasjonalbudsjett. Bevilgningen til rehabi-
litering av Prinsens gate 26, nytt post- og
varemottak og ny innkjøringstunnel
foreslås økt med 376,7 millioner kroner,
etter det NTB erfarer.

Totalsummen for prosjektet har økt
dramatisk i flere omganger og er i revi-
dert anslått til 2,321 milliarder kroner.
Det er samme sum som Stortinget opp-
ga i februar og som seinere ble bekreftet
av en rapport fra Dovre Group.  (NTB)
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D FARIDA-SAKEN

Tekst: JAN ERIK VOLD
Lyriker og forfatter

Ikke siden 1961 har man gjort en
helhetlig gjennomgang av denne
loven. Den er endret en rekke
ganger og bærer etter hvert preg
av å være et lappeteppe. Samtidig
lever vi i en tid med rask tek-
nologisk utvikling hvor det oppstår
nye opphavsrettslige spørsmål, og
åndsverkloven berører på den
måten stadig flere mennesker i
deres daglige liv.

TRINE SKEI GRANDE

D RETT FRA NETT

SIDEINNLEGG

HEGE 
SKARRUD
Leder i Spire

JO MER FOLK SNAKKER
OM UTENLANDSKE FLAGG I
17. MAI-TOGET, DESTO MER
FÅR JEG LYST TIL Å SE
BARN MED UTENLANDSKE
FLAGG I 17. MAI-TOGET.
@MATHIASFISCHER 

#

D KRONIKK

TRUDE BRITA NERGÅRD
Sosiolog

FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX 

377

FEIRING MED INTEGRERINGSPOTENSIAL



SAKSDOKUMENT  – Orienteringssaker MR mars 2019 



































Til Trond Arild Lidalen og resten av AU, 28. februar 2019 (kopi til menighetsrådets sekretær): 

Jeg skrev til dere om Stiftelsestilsynet og Frognerhjemmet 19. januar. Jeg fikk svar fra deg, Trond Arild 

23. januar, og så kommenterte jeg det svaret 30. januar. Siden MR-møtet i februar ble avlyst, har det ikke 

vært naturlig å spørre om hvordan denne saken er blitt behandlet videre i menighetsrådet. Men nå 

nærmer neste MR-møte seg (11. mars) uten at menigheten gjennom offentlige kanaler har fått nærmere 

informasjon om saken. Samtidig har jeg i dag igjen sett på Stiftelsestilsynets elektroniske postjournal. Jeg 

oppdaget da at Stiftelsestilsynet 11. februar sendte et nytt brev til adv.firmaet Bahr. Selv om Frogner 

menighetsråd ikke står som kopimottaker, regner jeg med at AU for lengst er blitt gjort kjent med 

innholdet av brevet, og at det snarest vil bli (eller alt er blitt) kommunisert til hele menighetsrådet. Slik jeg 

leser brevet, ville det være naturlig at menighetsrådet uttalte seg på nytt om denne saken før den 

avgjøres av Stiftelsestilsynet, siden det handler om formuleringer i de vedtektene som Frogner 

menighetsråd har vedtatt for stiftelsen. Jfr. følgende passus i brevet: "Det kan da også være nødvendig 

å legge forslaget frem for Frogner menighetsråd igjen, da det er usikkert om menighetsrådet har 

vært klar over at det er snakk om en slik utvidelse." (Spørsmålet gjelder hvem i Frogner menighet den 

omdannete stiftelsen kan tilgodese med midler.)  

Jeg har følgende spørsmål, der jeg ber om at både mine spørsmål og eventuelle svar fra AU blir gjort 

kjent for menighetsrådets medlemmer innen neste møte: 

1. På menighetsrådsmøtet 14. januar ble det snakk om hvordan Frognerhjemmet (bygningen) skal 

brukes etter at sykehjemmet ble nedlagt. Menighetsrådsleder Trond Arild Lidalen og styreleder Lars 

Gathe opplyste da at menigheten vil bli innbudt til et åpent møte for å diskutere det spørsmålet og 

komme med innspill til styret. Når vil det møtet bli holdt, og hvordan vil det bli kunngjort? 

2. Menighetsrådsmøtet 18. februar ble avlyst gjennom e-post på ettermiddagen 13. februar begrunnet 

med at det ikke var saker som skulle besluttes. Brevet fra Stiftelsestilsynet om formuleringer i 

vedtektene er datert 11. februar (sendt elektronisk). I det brevet stod det (som nevnt ovenfor) at det 

kan være nødvendig å legge vedtektsforslaget fram igjen for Frogner menighetsråd. (Uansett burde 

vel det være en sak for menighetsrådet, siden det er rådet som har vedtatt de nye vedtektene, og 

ikke for styret - og her må det jo dessuten dreie seg om stiftelsens gamle styre, siden det nye er valgt 

ut fra vedtekter som ikke var godkjent ennå.) Hvorfor ble det ikke holdt et møte i Frogner 

menighetsråd 18. februar når en slik sak forelå to dager før møtet ble avlyst? Jeg kan vanskelig 

se for meg at ledelsen i Frogner menighetsråd ikke ble orientert med en gang advokatfirmaet Bahr 

mottok et slikt brev, der menighetsrådet er nevnt direkte. Det organet som har vedtatt vedtektene, 

ville da kunne forholde seg til Stiftelsestilsynets spørsmål. Det kan ikke være styrets sak. Jfr. at den 

fristen som Stiftelsestilsynet satte i brevet for tilbakemelding eller eventuell innsending av reviderte 

vedtekter, er 28. februar, altså i dag! 

Av Stiftelsestilsynets postjournal ser jeg at det også foreligger et svar fra adv.firmaet Bahr av 15. februar 

på forespørselen av 11. februar.  Det svaret er ikke offentlig tilgjengelig, man må eventuelt be om innsyn, 

så jeg vet ikke hva som står der. Men jeg regner med at alle slike dokumenter vil foreligge som 

sakspapirer til menighetsrådets neste møte. 

Vennlig hilsen 

Jardar Seim 

______________________ 

 

Til Trond Arild og resten av AU, 1. mars 2019 (kopi til menighetsrådets sekretær): 

Jeg beklager at jeg kommer med enda en e-post om denne saken. Gårsdagens e-post til dere (28. 

februar) ble avsluttet slik: Av Stiftelsestilsynets postjournal ser jeg at det også foreligger et svar fra 

adv.firmaet Bahr av 15. februar på forespørselen av 11. februar.  Det svaret er ikke offentlig tilgjengelig, 

man må eventuelt be om innsyn, så jeg vet ikke hva som står der. Men jeg regner med at alle slike 

dokumenter vil foreligge som sakspapirer til menighetsrådets neste møte. 

 

Etter at jeg hadde sendt den nevnte e-posten til dere i går, bestemte jeg meg for å be om innsyn i brevet 

av 15. februar fra adv.firmaet Bahr til Stiftelsestilsynet. Jeg regnet med at en slik forespørsel ville ta en tid 

å behandle. Men til min store forbauselse forelå avgjørelsen allerede i formiddag, og den gikk ut på fullt 

innsyn i brevet. Av brevet fra adv.firmaet Bahr går det for øvrig fram at Frogner menighetsråd/Frogner 



menighet ikke står som kopimottaker, selv om det dreier seg om tolkninger og problematiseringer av de 

vedtektene som menighetsrådet i oktober 2018 vedtok for stiftelsen. Det kan selvfølgelig tenkes at kopi 

av brevet er sendt på annen måte til Frogner menighet; det vil vel da framgå av postjournalen til Frogner 

menighet. Jeg legger likevel ved brevet her i tilfelle menighetsrådet ikke har fått kopi fra advokatfirmaet. 

 

Innholdsmessig går det fram av brevet at "Stiftelsen" har konkludert slik (med begrunnelser) om 

Stiftelsestilsynets spørsmål: 

 

1. Om stiftelses formål, spørsmålet om å tilgodese "eldre" eller "eldre og andre": 

"Stiftelsen er etter dette kommet til at den ønsker å opprettholde den foreslåtte formuleringen av 

formålsbestemmelsen." 

 

2. Om hvilke vurderinger styret har gjort med tanke på årlige utdelinger i den nye situasjonen som 

pengeutdelende stiftelse: 

"Stiftelsen er etter dette kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig å ta inn nærmere regler i 

vedtektene om utdelingsadgangen i framtida." 

 

Av e-posten som selve brevet var et vedlegg til, går det fram at stiftelsen skulle ha styremøte 20. februar, 

der spørsmål som har med den fremtidige driften å gjøre, ville bli tatt opp. Det kan dermed se ut til at 

svarene til Stiftelsestilsynet ("Stiftelsen er etter dette kommet til...") ikke har vært behandlet i noe 

styremøte, for da ville vel det ha vært angitt. (Og det måtte uansett ha dreid seg om det gamle styret, 

siden det nye styret ikke skulle tiltre før de nye vedtektene var godkjent.) Spørsmålet som jeg regner med 

menighetsrådet da stiller seg, er hvem som er ansvarlig for disse konklusjonene hvis det ikke er styret, og 

når saken heller ikke er behandlet i menighetsrådet, slik den uten praktiske problemer kunne ha blitt 

dersom møtet 18. februar ikke var blitt avlyst. Jeg mener for øvrig at dette i alle tilfelle er spørsmål som er 

menighetsrådets ansvar, siden det er menighetsrådet som har vedtatt de vedtektene som det søkes 

godkjenning for. Når Stiftelsestilsynet reiser spørsmål om bestemte formuleringer som går på innholdet 

og ikke bare språklige detaljer, burde enten menighetsrådet selv eller stiftelsensens styre sørget for at 

saken ble behandlet i rådet. 

 

Og det er dette som er min begrunnelse for å engasjere meg. Som jeg skrev i min første henvendelse til 

AU 19. januar: "Jeg er blant dem som ikke har engasjert meg i noen spesiell retning når det gjelder 

Frognerhjemmets framtid." Men jeg vil gjerne at viktige spørsmål som gjelder Frogner menighet får en 

mest mulig korrekt behandling i vårt folkevalgte organ menighetsrådet, inkludert kjennskap til relevante 

dokumenter selv om de i utgangspunktet ikke har vært adressert til rådet. Derfor ber jeg om at også 

denne e-posten gjøres kjent for rådets medlemmer. Det burde være i alles interesse med en åpen debatt 

der når det gjelder formuleringer som Stiftelsestilsynet ber om ny vurdering av før godkjenning. Dessuten: 

Jo mer generelle og åpne vedtektene er, jo viktigere blir rollene til de personene som i egenskap av 

styremedlemmer skal forvalte stiftelsens midler. Det burde ikke være unaturlig om det ved styrevalg blir 

gitt utfyllende informasjon både om kandidatene og deres eventuelle tanker om stiftelsens videre drift i 

forhold til menigheten ellers. Et styre i en stiftelse uten sykehjemsdrift vil ha en annen og mer selvstendig 

rolle når det gjelder forvaltning av midlene enn da det var sykehjemsdrift innen nokså faste rammer. I den 

forbindelse minner jeg også om mitt spørsmål fra e-posten i går om det lovete åpne møtet om 

Frognerhjemmets fremtidige bruk. 

 

 

Vennlig hilsen 

Jardar Seim 

 


