












FROGNER OG BYGDØY 2023
                           Budsjetter med tall avrundet til nærmeste kr. 

100 eller 1000.

Inntekter (budsjetteres i minus) ARTSKONTO Forklaringer

Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra NAV (710)

37110 Refusjon fra NAV 0 Budsjetter med refusjoner kun når dere VET at det kommer.

37130 Refusjon foreldrepenger 0 Tallene kan dere få fra lonn.kfio.oslo@kirken.no

Tilskudd fra staten / statlige institusjoner (800)

38060 Trosopplæring fra Kirkerådet -617 000 Bruk ordinær tildeling for 2022 + 3,0 %

Bruk av bundne fond (950) ubrukte midler fra i fjor Rund av til nærmeste kr. 100 eller 1000.

39510 Bruk av bundne driftsfond -30 000 Legg inn ubenyttede midler fra 2022, eller 5 % av tildelingen i 2022

Sum inntekter -647 000 IKKE budsjetter med andre inntekter!!!

Utgifter ARTSKONTO Forklaringer

SJEKK dokumentet Lønnstall til budsjett 2023 på K:\Trosopplæring, under mappen for riktig menighet og 2023. RUND AV TIL NÆRMESTE KR. 1000!

Fast lønn (010) Tallene kan dere få fra lønnsavdelingen.

30100 Fast lønn 320 000 Inkluder om dere vet om personlige tillegg, helgetillegg osv.

30154 Personlige tillegg 0 Dersom det er avtalt, erstatter andre tariffestede tillegg

30170 Feriepenger faste stillinger (egentlig alle stillinger) 38 000 12 % av lønn + vikarlønn + ekstrahjelp

Vikarer og ekstrahjelp (020+030) Husk 12 % feriepenger som skal på konto 30170

30200 Vikarlønn 0 Kun der det er vikar for person i lønnet stilling.

30300 Lønn Ekstrahjelp 0 All lønn utover faste stillinger og vikarlønn

Trekkpliktige godtgjørelser (060)

30601 Honorar trekkpliktig 0 For personer uten org.nr.

Pensjonsinnskudd (090) RUND AV TIL NÆRMESTE KR. 100 ELLER 1000

30900 Pensjonsinnskudd KLP 57 000 11 % av lønn av alle stillinger uansett størrelse
Også g-reguleringspremien må inkluderes, se budsjettarket

Trekkpliktige forsikringsordninger (095)

30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikring 1 200 100 % stilling = ca kr. 1400 pr år

Arbeidsgiveravgift (099) RUND AV TIL NÆRMESTE KR. 100 ELLER 1000

30990 AGA lønn 45 000 14,1 % av lønn, helgetillegg, vikarlønn, ekstrahjelp, honorarer

30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon 8 000 14,1 % av pensjonsinnskudd

30998 AGA påløpte FP 5 500 14,1 % av feriepengene

Sum lønnsutgifter 474 700

Kontormateriell (100)

31000 Kontormateriell, forbruksmateriell 0 Til menighetskontoret/trosopplærers kontor.

31030 Abonnement, aviser, faglitteratur 1 000

Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester (110)

31120 Aktivitetsmateriell 11 280

31130 Materiell tilknyttet krk handlinger/utdelingsmateriell 10 000 Utdelingsmateriell, f.eks. 4-årsbøker, fadderhilsner

31150 Mat til aktiviteter, bevertning 20 000

31160 Tur og leirutgifter 10 000 F.eks. påskeleir, tur til Taizé, konfirmanttur

Annet forbruksmateriell (120) Forbruksmateriell som ikke er aktivitetsrelatert.

31201 Gaver, blomsterhilsener 0

31220 Mat til administrasjon 2 000

31230 Omkostninger, gebyrer 500 F.eks. renter på kredittkortet og fakturagebyrer



Post, banktjenester, telefon (130)

31300 Porto, posttjenester, budbil 0 Inkluderer Porto til masseutsendelser

31340 Samtaleavgift mobiltelefon 0 Om arbeidsgiver dekke mobilregningen

Annonse, reklame, informasjon (140)

31400 Stillingsannonser 0

31410 Annonser 0

31430 Informasjonsutgifter 0

Opplæring, kurs (150)

31500 Opplæring, kurs for ansatte 3000 Gjelder både trosopplæringskonf. og annet.

Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (155)

31555 Reiseutgifter til kurs, opplæring 0 Reiseutgifter som ikke kommer fra lønnsprogrammet

Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett, bil mv. (160) Kjøregodtgjørelse fra lønnsprogrammet, 

31600 Avgiftspliktig bilgodtgjørelse 0 uavhengig av hensikt med reisen

Andre oppgavepliktige, men ikke trekkpliktige ytelser (165)

31670 Konsulenthonorar enkeltpersonforetak 7 000 Konsulenthonorar til enkeltpersonforetak, babysang, musikere…

Reiseutgifter/drift av egne transportmidler (170)

31700 Kollektive reiser, drosje 1 000 Leir- og turutgifter skal på 31160

Avgifter, gebyrer, lisenser (195)

31980 Lisenser HW/SW 1 000 Datalisenser, webhotel osv.

31990 Kontingenter 0

Inventar og utstyr (200)
Det holder å sette tall på en av kontoene, selv om regnskapet blir 

mer detaljert

32030 Inventar og utstyr 12 000

32040 Musikkinstrumenter 5 000

32080 Brukerutstyr (pc, tynnklienter, printer, skanner, mobil, kabler) 0

Konsulenttjenester/kjøpte tjenester (270)

32700 Konsulenttjenester, ikke oppg.pl. (inkl. mentor) 0 Ikke enkeltpersonforetak!

32760 Honorar grupper, kor o.l. 26 000

Refusjon til menighetsråd (350)

33500 Ovf fra FR til MR for utgifter 20 000 Når menighetene har lagt ut, uansett type utlegg!

Interne overføringer (380)

33810 Administrasjon trosopplæring 42 520 6 % av tildelingssummen + kr. 5500 pr ansatt

Sum driftsutgifter 172 300

Sum utgifter 647 000 lønnsutgifter + driftsutgifter

Regnskapsmessig merforbruk 0 Budsjettet SKAL gå i null

Du må ikke fylle ut alle feltene! Hopp over det som er uaktuelt. 5 % av tildelingen:

Budsjetter med tall avrundet til nærmeste kr. 100 eller 1000. 30 850

Det var mulig å overføre inntil 10 % av tildelingen for 2021 til 2022. Vi vet ikke hvordan det blir for 2022 til 2023

Merverdiavgift på prosjektets utgifter er holdt utenfor ettersom det blir kompensert fra Skattedirektoratet.

Budsjettet skal følges, men det kan sjongleres innad i en kontogruppe.

Om du legger inn flere konti,  pass på å gjøre det under riktig budsjettpost, og at summeringen ikke blir feil
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Senter for verdibasert ledelse og innovasjon 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 

VID vitenskapelige høgskole 

 

Diakoniutvalget i Frogner menighet 

 

Oslo, 26. november 2022 

 

Forskningsprosjekt Frogner menighet 
Jeg viser til e-post 27. oktober fra leder i Diakoniutvalget, Eirik Pettersen, med forespørsel om et 

mulig forskningsprosjekt i Frogner sokn gjennomført av VID-forskere våren 2023.  

 

Prosjektets bakgrunn 
I e-posten skisseres bakgrunnen for forespørselen: Etter salget av Frognerhjemmet har 

menigheten en diakonal stiftelse hvor formålsparagraf oppgir at midlene skal komme eldre i 

Frogner sokn til gode. Med tanke på videre bruk av midlene er det ønskelig med en kartlegging av 

hvilke tilbud som allerede finnes for målgruppen og å identifisere behov og ønsker. 

Kartleggingen vil foregå intern både i menigheten og med eksterne aktører. 

På bakgrunn av e-posten ble prosjektet drøftet nærmere i møte 25. november mellom Frogner 

menighet (Diakoniutvalgets leder, sokneprest og daglig leder) og VID (leder ved Senter for 

verdibasert ledelse og innovasjon). Etter avtale oversendes med dette en skisse som tentativt 

samler momentene som kom fram i samtalen.  

 

Prosjektets innhold 
Forskningsprosjektet har som formål å gi en oppdatert kunnskapsoversikt om eksisterende og 

planlagte tilbud til eldre i Frogner sokn samt oversikt over ulike gruppers behov og ønsker. 

Prosjektet munner ut i en rapport som legges til grunn for utlysning av 1-2 stillinger (diakon 

og/eller prest) og som utgjør et grunnlagsmateriale for videre diakonalt arbeid i menigheten. I 
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tillegg vil utredningen gi et kunnskapsgrunn for menighetsrådets strategiske arbeid på feltet og 

være en ressurs i videre prioriteringer. 

  

Metoder og datainnsamling 
I samtalen uttrykte deltakerne enighet om at prosjektet bør ha tre hoveddeler: dokumentanalyse, 

gruppeintervjuer og spørreundersøkelse.  

1. Dokumentanalyse: For å kartlegge eksisterende og planlagte tilbud for eldre i Frogner 

sokn, innhentes relevant informasjon fra Oslo kommune og bydelen samt ideelle 

organisasjoner, eksempelvis Røde Kors. Datainnsamlingen skjer ved direkte henvendelser 

og ved bruk av offentlig tilgjengelig informasjon og statistikk på hjemmesidene til de 

eksterne aktørene.  

2. Gruppeintervjuer: For å hente inn oppfatninger og argumenter om behov og ønsker hva 

gjelder tilbud for eldre i Frogner sokn, gjennomføres gruppeintervjuer med 

representanter fra Frogner menighet; både frivillige med ulike verv og oppgaver, 

folkevalgte og ansatte. Intervjuene vil gi innblikk i ulike perspektiver, fange opp 

argumenter og sammenligne ulike gruppers synspunkter. 

3. Spørreundersøkelse: På grunnlag av dokumentanalyser og gruppeintervjuer utarbeides et 

digitalt spørreskjema med en lenke som kan distribueres og gjøres tilgjengelig på 

menighetens hjemmesider og i sosiale media. Skjemaet vil inneholde svaralternativer for 

påstander og spørsmål samt fritekstsvar for respondentene og dermed ta høyde for en 

bred involvering av interessenter.  

 

Prosjektets rammer 
Som del av prosjektet er det viktig å klargjøre hva som inngår i begrepene «diakonale tilbud» og i 

det større begrepet «tilbud for eldre» i konteksten av Frogner sokn. Prosjektets endelige 

utforming vil avgjøres i samråd med oppdragsgiver. Vi er fleksible når det gjelder design og 

omfang. Oppdragsgiver vil også få mulighet til å gi innspill til intervjuguide og spørreskjema før 

undersøkelsene gjennomføres. Vi bidrar gjerne med en presentasjon av forskningen og 

anbefalinger når prosjektet er gjennomført. Vi er bedt om å skissere to alternative rammer for 

prosjektet:  

Alternativ A: Det gjennomføres en mindre omfattende dokumentanalyse, to sammensatte 

gruppeintervjuer og en kortere spørreundersøkelse. Rapportens omfang vil være på 10 sider. 

Kostnaden er 75 000,- pluss 25% mva, totalt 100 000 kroner.  

Alternativ B: Dokumentanalysen suppleres med to intervjuer med eksterne aktører (bydelen og 

ideelle organisasjoner), det blir fire gruppeintervjuer i menigheten samt at spørreundersøkelsen 

blir noe mer omfattende. Rapporten har et omfang på 15 sider. Kostnaden for dette vil være 

120 000 pluss 25% mva, totalt 150 000 kroner.  
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Avslutning 
For å sikre et best mulig datagrunnlag, anbefaler vi alternativ B. Uansett alternativ har vi kapasitet 

til å gjennomføre prosjektet i januar-mars 2023 dersom avtale foreligger innen 16. desember.  

Vi takker for henvendelsen og tar gjerne på oss dette interessante og innovative 

forskningsprosjektet. Det er av stor verdi at menigheter etablerer et solid kunnskapsgrunnlag for 

arbeidet og bruker dette i utviklingen av tilbudet.  

Vi håper denne skissen gir menigheten et drøftingsgrunnlag og ser fram til å høre fra dere om 

Frogner menighet ønsker å gå videre med forskningsprosjektet.  

  

Med vennlig hilsen 

Stephen Sirris, (PhD), professor 

Leder, Senter for verdibasert ledelse og innovasjon 


