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STYREMØTE 
 

8. februar 2018 kl 10.00-14.30 
Den tyskspråklige menighet, Eilert Sundts gate 37 
 
 

PROTOKOLL 
 
MEDLEMMER 
Det Norske Baptistsamfunn:   Terje Aadne (leder) (forfall) 
Den norske kirke:     Berit Hagen Agøy (nestleder) (forfall) 

      Vara: Einar Tjelle 
Helga Haugland Byfuglien 
Kristin Gunleiksrud Raaum 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:  Jarle Skullerud (forfall) 

      Vara: Trine Syvertsen 
Den katolske kirke:      Bernt Eidsvig 
Frelsesarmeen:      William Cochrane 

Metodistkirken:      Øyvind Helliesen (forfall) 
      Vara: Ingull Grefslie 
Misjonskirken Norge:    Øyvind Haraldseid 
Pinsebevegelsen:    Øyvind G. Andersen 
 
Gruppen av frittstående menigheter:  Ole-Kristian Thoresen (Oslo Kristne Senter) (forfall) 

Gruppen av ortodokse menigheter:  Dan Urdesic (Den serbisk-ortodokse kirke) (forfall) 
  Vara: Alexandros Loukatos (Den greske orthodokse 

menighet) 
Gruppen av utenlandsmenigheter:  Per Anders Sandgren (Svenska kyrkan i Norge) 

(forfall). Vara: Anssi Elenius (Den finske menighet) 
 
ANDRE MEDLEMSKIRKER/OBSERVATØRER/GJESTER 

Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge:  Frezer Teklu  
Den tyskspråklige menighet i Norge:   Sebastian Wilhelm 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Rolf Ekenes 
 
Kirkens Nødhjelp:    Siv Bonde (sak 18-21, 23/18) 
 
 

TIDSPLAN 
10.00-10.30  Innledning og presentasjon av Den tyskspråklige menighet v/ Sebastian Wilhelm. 
  Sak 17/18. 
10.30-11.30  Sak 22/18. 
11.30-12.00  Lunsj. 
12.00-13.00  Sak 18-21/18. 

13.00-14.00  Styresamtale: «Hvordan forholder vi oss til hverandres ulike kirkeforståelser?» 
14.00-14.30 Informasjon om årets TV-aksjon i NRK til Kirkens Bymisjon. 
 
 
SAKSTYPER 
V - Vedtak 

I - Informasjon  

KR 20.3/18 
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Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader    

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent. I leder og nestleders 
fravær fungerte Øyvind Gaarder Andersen som 
ordstyrer. 

  

 

Sak 18/18 Protokoller (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader  Protokoll, styremøte, 14.11.17. 
 Protokoll og sakspapirer, AU, 29.01.18 (se spesielt 

sakene 6/18: Status Handlingsplan 2017-19, 
9/18: Global Info, 12/18: Religionspolitisk Utvalg 
og 16/18: Kurs: Dialogisk menighet). 

x 
x 

 

Vedtak  Protokoll fra styremøte 14.11.17 er utsendt og 
godkjent via e-post.  

 Protokoll fra AU 29.01.18 godkjent.  
o Formuleringene om Religionspolitisk 

Utvalg i NKRs vedtekter gjennomgås før 

neste Rådsmøte med tanke på eventuelle 
endringer. 

  

 

Sak 19/18 Konvertittprosjektet (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Referat fra møte 19.01.18. Prosjektet har to 
hovedspor: Spor 1 har som mål å oppnå enighet om 
kriterier for konvertittvurderingene. Man ser for seg at 
en arbeidsgruppe består av representanter fra UDI og 
UNE, samt fagpersoner innen jus, teologi og 
menneskerettigheter. Målet er å klargjøre hvilken 

vurdering som skal foretas i konvertittsaker, herunder 
hvilke momenter som er relevante i selve 
konvertittvurderingen. Spor 2 har som mål å utforme 
en felles tenkning for hvordan konvertitter tas imot og 
undervises uavhengig av hvilke kirker eller menigheter 
de kommer i kontakt med.  

x  

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 20/18 Høringer (I) Vedlegg Oppfølging 

Merknader NKR har levert høringssvar på «Ny tjenesteordning for 
Feltprestkorpset - forskrift om tros- og 
livssynstjeneste» og «Forslag til endringer i 
ekteskapsloven». 

x  

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 21/18 Rapport fra internasjonale økumeniske 
organisasjoner (I) 

Vedlegg Oppfølging 

Merknader Marianne Brekken, Kirkenes Verdensråd (KV) 

 
Planleggingen av den neste generalforsamlingen til KV 
som skal holdes i 2021 har akkurat startet. 
Generalforsamlingen vil enten holdes i Karlsruhe i 
Tyskland eller i Cape Town i Sør-Afrika. Det er 
ønskelig å legge til rette for en generalforsamling som 
kan adressere noe av det som splitter og bygger 

murer mellom mennesker: Hvordan kan vi som kirker 

si noe inn i vår tid og bygge bruer mellom mennesker, 
kirker og nasjoner?  
 
En sentral del av arbeidet i KV er nå å ferdigstille en 4 
års-rapport til sentralkomiteen i juni i år. Samtidig 

som planleggingen av neste generalforsamling har 
startet skal vi også gjennomføre en 
midtveisevaluering av denne perioden. En viktig del av 
disse årene må sies å være at KV har fått en viktig 
stemme inn i flere FN-organer, blant annet har man 
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innledet et offisielt samarbeid med UNICEF om 
barnevennlige kirker.  

 
Generalsekretæren har nedsatt en referansegruppe på 

«Human Sexuality» som har som formål å rådgi GS og 
forberede et studiedokument som kan benyttes i 
kirkene på hele bredden av dette temaet. 
Målsetningen er å ferdigstille dette arbeidet i løpet av 
året slik at ressursene kan bli delt med kirkene for 
samtale og refleksjon.  
 

Dette året feirer KV 70 års-jubileum, dette vil bli 
markert gjennom hele året på ulike måter. I Norge vil 
markeringen finne sted 23. august og en 
planleggingsgruppe bestående av Den norske kirke, 
Metodistkirken, Kirkens Nødhjelp og NKR er nedsatt.  
 

Denne uken ble biografien til tidligere generalsekretær 
Konrad Raiser lansert, den tar for seg en stor del av 

KVs historie, vanskelige perioder og analyser av hva 
som har ført KV dit man er i dag.. 
 
Andreas Henriksen Aarflot, Konferansen av Europeiske 
Kirker (KEK): 

 
KEK har sin neste generalforsamling 31. mai–6. juni 
2018 i Novi Sad i Serbia. I forkant av 
generalforsamlingen har KEK invitert medlemskirkene 
og nasjonale kristne råd til ulike regionale 
konsultasjoner med Europas fremtid som tema. Dette 
har fungert som en god måte å involvere kirkene og 

samarbeidspartnere på, som ikke bare har nådd ut til 
de store kirkene som har økumeniske stabspersoner, 
men også mindre kirker.  
 
Generalforsamlingen 2018 vil samle delegater fra de 

115 medlemskirkene fra hele Europa, fra Portugal i 

vest til Armenia i øst. Temaet for generalforsamlingen 
er «You shall be my witnesses», med undertemaene 
Witness, Justice og Hospitality. Generalforsamlingen 
vil få en rapport fra femårsperioden som har vært 
siden forrige generalforsamling. Samtidig er det 
ønsket at generalforsamlingen vil kunne bruke god tid 
på å fokusere på de strategiske satsningsområdene 

for fremtiden. I dag jobber KEK blant annet med 
økumenisk dialog, minoritets- og 
majoritetskirkeproblematikk, menneskerettigheter, 
fredsbygging, klima, ansvarlig forvaltning og 
sosialetiske spørsmål. Hvordan skal kirkene i Europa 
samarbeide i årene fremover? Hva skal vi samarbeide 
om? Hva er viktig å prioritere, og hva må prioriteres 

vekk? I tillegg til strategiske diskusjoner vil 
generalforsamlingen være et sted for felles bønn og 

gudstjenestefeiring, fellesskap og muligheten til å bli 
kjent med kristne brødre og søstre på tvers av 
konfesjoner. Det blir også avholdt et ungdomsformøte 
for generalforsamlingen, for å legge til rette for unges 

tilstedeværelse på generalforsamlingen. 
 
KEK arbeider tett med CCME – Kirkenes 
Migrantkommisjon i Europa, en selvstendig økumenisk 
organisasjon med kirker, kristne råd og kirke-relaterte 
organisasjoner som medlemmer. CCME gjør et 
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uvurderlig arbeid for å fremme migranter og 
flyktningers stilling i Europa og verden. CCMEs leder 

er NKRs egen Lemma Desta, og undertegnede er KEKs 
representant i eksekutivkomiteen. I den siste 

femårsperioden har et sentralt spørsmål vært hvordan 
KEK og CCME skulle relatere seg til hverandre, med 
spørsmålet om fusjon som noen ivret for. Etter lange 
diskusjoner og utredning av ulike forslag, har KEKs 
styre blitt enig med CCMEs eksekutivkomité om en 
formalisert samarbeidsavtale som bygger på et 
prinsipp om enhanced co-operation, forbedret 

samarbeid. 
 
For øvrig er Brexit, Storbritannias planlagte uttreden 
av EU, et viktig bakteppe for flere av diskusjonene i 
KEK. Det er gledelig å se at flere kirker har søkt om 
medlemskap i KEK og CCME som en direkte følge av 

Brexit, fordi de ønsker å søke kristen enhet i Europa. 

Vedtak Informasjonen mottatt.   

 

Sak 22/18 Grønne menigheter og etisk handel (V) Vedlegg Oppfølging 

Merknader Handlingsplan 2017-19: «Arbeide for flere grønne 
menigheter og menigheter som har retningslinjer for 
etisk handel.» 
 
DEL 1: Per Ivar Våje, Kirkerådet, Den norske kirke, 

informerte om «Grønn kirke - miljøledelse i praksis». 
 
DEL 2: KNIF har sagt seg villig til å utarbeide en mal 
(enklere enn punktene i det følgende) til retningslinjer 
for innkjøp (innkjøpspolicy) som den enkelte menighet 
kan tilpasse selv. Vi ser for oss en brosjyre/ 
nettveileder som kan hjelpe menighetene i en steg-

for-steg prosess slik at de har en høyere bevissthet 
rundt bærekraftige innkjøp. Kåre Rønningen og Heidi 
Einarsen Hagen presenterte arbeidet. 

 
Retningslinjene skal primært rettes til menigheter. 
Disse har sjelden stor administrasjon eller egne 

dedikerte ressurspersoner for innkjøp. Det vi lager bør 
kunne fungere også for de som driftes av frivillige. 
 
Noen av de mest aktuelle punktene menighetene bør 
ta stilling er: 
 
 Vurdering av innkjøpsbehov: Hva trenger vi? 

 Analyse av innkjøp: Hva kjøper vi inn i dag? 
 Hva er viktig for oss? Hvis de to neste punktene 

kan knyttes mot FNs bærekraftsmål kan vi vise 
relevans som er: 

o Tilpasset kirkesamfunnets strategi og 
målsettinger 

o Forankret i lokalt engasjement i 

menigheten. For eksempel miljø, 
fattigdomsbekjempelse, redusere ulikhet 
mellom land, anstendig arbeid og 
økonomisk vekst. 

o Identifisere varekategorier basert på to 
hovedkriterier: 

 Sum (se på regnskapet). 
 Symbolikk: Hva er viktigst, har vi 

en «sak»? 
 Prinsipper for valg av leverandør: 
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o KNIF Innkjøp (medlem av Initiativ for etisk 
handel, IEH), har gjort en screening av 

leverandørene. 
o Er kirkesamfunnet/organisasjonen medlem 

av eller forpliktet til en annen 
merkeordning, nasjonalt eller 
internasjonalt? 

o Velge merkeordninger, eventuelt prioritere 
etter hva som er viktigst for 
kirkesamfunnet. 

 Miljøsertifiseringer. 

 Medlem av IEH. 
o Tommelfingerregler: 

 Å velge en leverandører med 
sertifisering fremfor en uten gir 
høyere sannsynlighet for at de har 
kontroll/oversikt over 

leverandørkjeden. 
 Velg ordninger som har 

frekvensvise krav til rapportering. 
 Prinsipper for logistikk, lager og bestillingsrutiner: 

o Oversikt over behov og planlegging gir 
positive effekter på tidsbruk, økonomi og 
miljø. 

o Samle innkjøp. 
o Bestill på nettbutikk. 
o Færre leveringer, færre fakturaer, mer 

rabatt? 
o Reduserer risiko for feilkjøp og 

brannslukking. 
o Kontrollfunksjoner innkjøp/økonomi som 

tilfredsstiller interne retningslinjer. 
 Konkrete kjøpsanbefalinger: Vi anbefaler at vi ikke 

lager konkrete produktanbefalinger 
 
Hele denne saken er tett knyttet til Global uke 2018, 

der vi ønsker mer fokus på norske forbrukeres rolle i 

arbeidet mot moderne slaveri. 
 
TILLEGGSINFORMASJON:  
Innkjøpspolicy for Norges Kristne Råd 
 
Som medlem av KNIF, vil Norges Kristne Råd på alle 
aktuelle innkjøpsområder søke å forankre sin 

praktiske innkjøpspolitikk til avtaler som er 
framforhandlet av KNIF. Dersom det er behov for 
avtaler som ikke finnes i KNIF-systemet, vil Norges 
Kristne Råd aktivt jobbe med KNIFs sekretariat for å 
søke og finne løsninger. 
 
Innkjøpsfunksjonen i Norges Kristne Råd skal preges 

av profesjonelle holdninger i valg av leverandører og 
ha fokus på etikk og miljø. 

 
Etikk: Alle forhandlere som har inngått avtale med 
KNIF forplikter seg til å følge KNIFs etiske 
retningslinjer. Retningslinjene ivaretar blant annet 

korrupsjon, arbeider- og barnerettigheter og miljø. 
Ved eventuelle brudd på de etiske retningslinjene 
forutsetter Norges Kristne Råd at KNIF følger opp med 
de aktuelle avtalepartnere. 
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Miljø: Ved vurdering av innkjøp, må også 
miljøperspektivet være med. Ved å anvende sentrale 

avtaler inngått av KNIF skal Norges Kristne Råd, så 
langt som mulig, være garantert at det ikke kjøpes fra 

leverandører som bidrar negativt til miljøet. Dette 
innebærer at det skal være en miljøvennlig produksjon 
og at det skal finnes gode returmuligheter for 
utrangerte produkter. Så langt det er mulig vil Svane- 
og Fair Trade-merkede produkter bli prioritert. 
 
Kontroll: Kontorleder skal føre kontroll med at 

innkjøpene skjer i henhold til vedtatt policy. 
 
Frelsesarmeen har hatt kontakt med Jon Arild Ruud, 
som er knyttet til Skatteetatens prosjekt «Samarbeid 
mot svart arbeid», og fått hjelp til å ta en 
gjennomgang av egen organisasjon i forhold til å ha 

etisk forsvarlige kontrakter, betale skatter og avgifter, 
opplysningsplikt, avtaler med ulike typer 

tjenesteleverandører o.l. 

Vedtak Styret ber staben igangsette dette arbeidet i 
samarbeid med KNIF. Det blir viktig å forankre dette i 
en overordnet forståelse av kirkens diakonale 

oppdrag. Medlemskirkene inviteres til en 
arbeidsgruppe, som får i oppdrag å ta dette videre, 
med tanke på ulike løsninger kirkene kan benytte. 

 KR 

 

Sak 23/18 Styresamtale: «Hvordan forholder vi oss til 
hverandres ulike kirkeforståelser?» 

Vedlegg Oppfølging 

Merknader Helga H. Byfuglien innleder til samtale.  
 
I boken «Nådens gaver i gjestfrihetens hus. Kirken 
som karismatisk og sakramentalt fellesskap» (Luther 

Forlag, 2018) skriver Terje Hegertun blant annet: Vi 
har ulike «modeller for hvordan kirken skal forstås. 
Den klassiske folkekirketanken handler om at kirken 

består av alle døpte, uavhengig av graden av 
trosengasjement. En variant av denne som vi kan 
kalle for ‘folkekirken som trosfellesskap’, legger mer 

vekt på trospraksiser og gudstjenestefellesskap. I 
tillegg har vi ulike varianter av frikirkelige modeller 
der omvendelse, etterfølgelse, trosbekjennelse og 
frivillighet i sterkere grad er vektlagt». 
 
I samtalen som fulgte hadde ni av styrets medlemmer 
ordet. 

  

 
 
Oslo, 9. februar 2018 
Knut Refsdal 
 


