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Kommentarer fra kirkemøtekomité B 
Komiteen anerkjenner arbeidet som er gjort og resultatene som er oppnådd gjennom Skaperverk og 
bærekraft- samarbeidet. Sluttrapporten gir et oppløftende bilde av at arbeidet har lykkes, og at 
prosjektet har bidratt til «endring i kirke og samfunn» som var den ambisiøse hovedmålsettingen. På 
tross av begrensede ressurser, har prosjektet svart på bestillingen fra Kirkemøtet ved prosjektets 
begynnelse og på justeringen etter midtveisevalueringen. Samarbeidsprosjektet har også fulgt opp 
KM sak 12/13 om forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser, og Statens pensjonsfond 
utland.  

Dette har vært en viktig og riktig satsing av flere grunner: 

1. Klimasaken er satt på dagsorden internt i kirker og kristne organisasjoner og i 
samfunnet for øvrig. SoB har sammen med mange andre aktører bidratt til at 
Klimaavtalen i Paris ble en realitet. 

2. Det er utviklet en teologisk og trosbasert begrunnelse for et kirkelig engasjement for 
saken.  

3. Det er etablert samarbeidsrelasjoner mellom kirkesamfunn, mellom tros- og 
livssynssamfunn og mellom ulike sivilsamfunnsaktører som er av stor verdi også for 
andre saksfelt. 

4. En kirkelig stemme i samfunnet om klima og miljø er blitt mer tydelig, mer samstemt 
og blir lyttet til.  

 

Likevel vil komiteen etterlyse mer gjennomslag på flere punkt enn det som til nå er nevnt. 

1. Flere grønne menigheter. 
2. Mer samarbeid om klima og miljø med andre aktører. 
3. En større forståelse på alle nivå i kirken for at dette er en integrert del av kirkens 

diakonale selvforståelse. 
4. En tydeliggjøring av tiltak som reduserer klimagassutslipp og miljøskader i alle ledd av 

kirken og hos enkeltpersoner. 
 

Komiteen er tilfreds med at Kirkerådet vil fortsette en tydelig satsing på feltet med budsjett- og 
personalressurser. Komiteen stiller seg bak planene med «Grønn kirke-Miljøledelse i praksis», og det 
er avgjørende at dette følges opp i alle ledd i kirken. Det er viktig at Kirkerådet kan fortsette rollen 
som nettverksbygger for klima og miljø både tverrkirkelig og interreligiøst. Erfaringer og relasjoner 
som er bygd opp i møte med fagbevegelse og miljøbevegelse er av stor verdi og må videreføres. Det 
er også naturlig at det satses bredt på å få klimasaken på dagsorden under stortingsvalget i 2017. Det 
er avgjørende at Norge bidrar til å oppfylle Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål. Ideen om en ny årlig 
samling om klima og miljø for ledere i kirker og kristne organisasjoner er god for å styrke forankring 
og eierskap i egne rekker og samstemthet i tiltak og uttalelser.  

 



 

Med en videreføring av kirkens engasjement for klima og miljø som det her legges opp til foreslår 
komiteen at det rapporteres til Kirkemøtet for måloppnåelse om 4 år, til Kirkemøtet i 2021. 

 

Kirkemøtets vedtak 
 

1. Kirkemøtet takker for et stort arbeid som er lagt ned gjennom 9 år i prosjektet 
Skaperverk og bærekraft, og for en grundig sluttrapport. Rapporten gir et omfattende 
bilde av hva som er oppnådd gjennom prosjektets levetid. Kirkemøtet takker 
samarbeidspartnerne Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp for et godt samarbeid i 
prosjektperioden. 

2. Kirkemøtet slutter seg til vedtakene i KR 67/16. 

3. Kirkemøtet slutter seg til de utfordringene som sluttrapporten skisserer. 

4. Kirkemøtet understreker behovet for å videreføre erfaringene fra SoB på alle nivå i 
kirken for å redusere kirkens klimafotavtrykk. Prioriterte områder er; 

a. Grønn kirke - miljøledelse i praksis, med fokus på grønne menigheter og 
fellesråd. 

b. Økt samarbeid på prostinivå om kirkens arbeid med vern om skaperverket. 

c. Reduserte klimautslipp fra kirker og andre bygninger og fra reisevirksomhet. 

d. Ressursgruppene på bispedømmenivået videreføres, og mandatet bør 
tydeliggjøres. 

5. Kirkelige stemmer har en viktig rolle i å påpeke vårt ansvar for vern om skaperverket 
og kamp for rettferdighet på vegne av de som rammes av klimaendringene. 

6. Kirkemøtet ber om at det forberedes en sak om fremdrift og måloppnåelse på kirkens 
arbeid med klima og miljø til Kirkemøtet i 2021. 

 

Vedtatt med 113 stemmer. 

114 stemmeberettigede. 
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