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SAK KR 28/03 REPRESENTASJON I SJØMANNSMISJONENS NYE
GENERALFORSAMLING

Bakgrunn
Kirkerådet har mottatt henvendelse fra Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i
utlandet med forespørsel om rådet vil la seg representere i
Sjømannsmisjonens nye Generalforsamling. Kirkemøtet oppnevner i dag 3
representanter til Sjømannsmisjonenes representantskap.
Saksorientering
Kirkemøtet behandlet i 1988 Norsk kirke i utlandet og vedtok bl.a å anbefale
"et samarbeid mellom Den norske sjømannsmisjon og Kirkemøtet som gir
Kirkemøtet rett til å oppnevne tre medlemmer til Den norske sjømannsmisjons
representantskap" (KM /1988 pkt 2).

I 1989 behandlet KM spørsmålet om avtalefestet samarbeid med
Sjømannsmisjonen og fattet følgende vedtak "Kirkemøtet uttrykker sin glede
og takknemlighet over at Den norske sjømannsmisjon har påtatt seg å
videreføre sitt arbeid for nordmenn i utlandet på Den norske kirkes vegne
(…) Som ledd i dette samarbeidet vil Kirkemøtet blant sine medlemmer
oppnevne tre representanter til Den norske Sjømannsmisjons
representantskap" (KM 1989 sak 2.1) .
Da Kirkemøtet i 1990 foretok oppnevning, la KM til grunn at en av de
oppnevnte burde være medlem av Mellomkirkelig råd.
Under sommerens generalforsamling vil det bli fremmet forslag om endring i
Sjømannsmisjonens styringsstruktur. Dette innebærer å erstatte det årlige
representantskapsmøtet med en Generalforsamling som har en ny
sammensetning i forhold til den Generalforsamlingen som i dag møtes hvert
tredje år. Sammensetningen av både Generalforsamlingen og
Representantskapet har i stor grad vært preget av representanter for
hjemmearbeidet, disse har hatt majoriteten av stemmene i de styrende organer,
mens representantene for utearbeidet har vært i mindretall. Omleggingen
innebærer en endring slik at arbeidsenhetene ute vil kunne ha en større
innflytelse enn hva tilfellet er i dag.
Hovedstyret foreslår at den nye Generalforsamlingen får 75 medlemmer,
hvorav 6 representanter fra Den norske kirke. Blant disse velges 3
representanter av Kirkemøtet som i dag, i tillegg Bjørgvin biskop, 1
representant for Kirkerådet og en representant fra
Mellomkirkelig råd.
Utvidelsen av antall representanter fra Den norske kirke begrunnes generelt
med at det er ønskelig å styrke båndene mellom Den norske kirke og
Sjømannsmisjonen. Når det gjelder en representant fra Mellomkirkelig råd
begrunnes dette ut fra Sjømannsmisjonens strategidokument hvor det blant
annet står: "Som norsk kirke i utlandet har Sjømannsmisjonen et spesielt
økumenisk ansvar".
Når det gjelder Generalforsamlingens ansvarsområde er dette beskrevet i § 17
i det vedlagte dokument fra Sjømannsmisjonen.
Mellomkirkelig råds AU 12.05 drøftet denne saken og fattet følgende vedtak
1. MKR/AU er positive til spørsmålet frå Den norske

1. MKR/AU er positive til spørsmålet frå Den norske
Sjømannsmisjon/Norsk kyrkje i utlandet om å vere representerte i
generalforsamlinga deira.
2. Det bør avklarast med KR og BM korleis denne representasjonen frå
Den norske kyrkja skal koordinerast.
3. Det krevjast ein dialog med Sjømannsmisjonen før nærare avtalar
vert inngått. Det bør drøftast med Den norske Sjømannsmisjon/Norsk
kyrkje i utlandet kva denne representasjonen fordrar av MKR, og
korleis det skal vere ein gjensidig forpliktande relasjon med omsyn til
rapportering vidare mellom MKR og leiinga i Den norske
Sjømannsmisjon/Norsk kyrkje i utlandet.

Vurdering
Kirkerådet forstår Kirkemøtets vedtak om å la seg representere i
Sjømannsmisjonens styrende organer som et prinsippvedtak. Det anses derfor
ikke som nødvendig å fremme denne saken for Kirkemøtet.
Kirkemøtets vedtak forutsetter at Den norske Sjømannsmisjons årsmelding
oversendes KM og anbefaler senere KM å gi en representant fra
Sjømannsmisjonen talerett i plenum i saker som angår Sjømannsmisjonens
virksomhet.
I tråd med vedtaket i Mellomkirkelig råd understrekes det at det er nødvendig
med en intern avklaring om hvordan Den norske kirkes representasjon skal
koordineres. Det synes imidlertid nærliggende å følge samme prosedyre som i
1990. På bakgrunn av et vedtak i Sjømannsmisjonen som gav Kirkemøtet rett
til å oppnevne 3 medlemmer, fulgte KM dette opp med selv å regulere fra
hvilke instanser disse skulle oppnevnes. Man kan tilsvarende tenke seg at
Sjømannsmisjonens regler tar inn en bestemmelse om at KM har rett til å
oppnevne 6 representanter, og at KM etter anbefaling fra henholdsvis MKR,
KR og BM oppnevner representanter fra hver av disse organer. Det bør også
drøftes hvor vidt det kan være konflikt mellom Bjørgvin biskops tilsynsansvar
overfor Sjømannsmisjonen og samtidig være medlem av
Generalforsamlingen.
Sjømannsmisjonen har bedt om tilbakemelding innen 20.mai grunnet
utsendelse av sakspapirer til Generalforsamlingen. Sekretariatets

utsendelse av sakspapirer til Generalforsamlingen. Sekretariatets
tilbakemelding har vært at det anbefales for Kirkerådet å gi sin tilslutning til
en utvidelse fra 3 til 6 representanter, men at vi må komme tilbake til hvordan
denne representasjonen skal koordineres innen Den norske kirke.

Forslag til vedtak:

1. Kirkerådet er positiv til at Den norske kirke skal være representert i Den
norske Sjømannsmisjon/Norsk kire i utlandet med 6 representer i
generalforsamlingen.
2. Det må avklares med MKR og BM hvordan Den norske kirkes
representasjon skal koordineres.
3. Det tas initiativ til en dialog med Sjømannsmisjonen før for å drøfte hva
denne representasjonen innebærer..

